REGULAMIN ARTYSTYCZNEJ AKADEMII SZKRABA
w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie
1. Artystyczna Akademia Szkraba działa w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie ul. Traugutta ,
44-370 Pszów.

2. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu ogólnego zajęć
prowadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie oraz Regulaminu dotyczącego
funkcjonowania zajęć grupowo-ruchowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie
w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Regulaminy dostępne na stronie www.mokpszow.pl
I. Postanowienia ogólne Artystycznej Akademii Szkraba.
1. Akademia sprawuje funkcję artystycznych zajęć dla dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat.
W wyjątkowych sytuacjach przyjmujemy dzieci młodsze.
2. Akademia prowadzi działalność pięć razy w tygodniu od godz. 8:00-12.00 *zastrzegamy sobie
możliwość zmiany godzin związanych z zapotrzebowaniem rodziców.
3. Akademia działa przez cały rok szkolny, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i bieżących
ustaleń z instruktorami.
4. Ważne sprawy dotyczące funkcjonowania Akademii, będą przekazywane na tablicy ogłoszeń.
5. Zabrania się przynoszenia przez dzieci ostrych i niebezpiecznych przedmiotów oraz zabawek
składających się z małych elementów, które mogą zostać połknięte przez dzieci.
II. Obowiązki instruktorów Artystycznej Akademii Szkraba.
1. Instruktorzy Akademii zobowiązuje się do realizacji zajęć artystycznych dla dzieci, dbając o ich
bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój i higienę, jak również dbając o zasady równego traktowania,
biorąc pod uwagę ich wiek oraz potrzeby indywidualne.
2. Instruktorzy Akademii nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe
przynoszone do Akademii.
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III. Obowiązki rodziców (prawnych opiekunów dziecka)
Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Akademii, jest złożenie formularza
zgłoszeniowego (zał. Nr 1 do Regulaminu), zaakceptowanie regulaminu oraz dokonanie
pierwszej opłaty do 15.09.2021r.
Dzieci mogą być odbierane z Akademii wyłącznie przez rodziców lub osoby upoważnione,
poprzez wypełnienie oświadczenia o odbiorze dziecka (zał nr 2 do Regulaminu).
Jeżeli osoba odbierająca dziecko nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem poprzez
pozostawanie pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających, Instruktorzy Akademii mogą
podjąć decyzję o nie wydaniu dziecka. W takiej sytuacji dziecko pozostaje w Akademii do
momentu przybycia innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.
Instruktorzy Akademii nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie Akademii
pod opieką Rodzica lub osób upoważnionych do odbioru dziecka. Dziecko jest pod opieką rodzica
w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania dziecka instruktorom oraz w trakcie
odbierania dziecka, od momentu zgłoszenia instruktorowi Akademii odbioru dziecka.
Rodzice zobowiązani są do zapewnienia wyprawki dziecku. W zależności od wieku dziecka,
wyprawka obejmuje: środki higieny osobistej, tj. wilgotne chusteczki pielęgnacyjne– 1
opakowanie raz w miesiącu, kremy pielęgnacyjne - jeżeli dziecko używa, opakowanie chusteczek
higienicznych – 1 opakowanie (100 sztuk) raz w miesiącu, pampersy- jeśli dziecko używa, napój i
butelkę do picia, śniadanie, ubranie na zmianę (min. 2 komplety), kapcie/skarpetki.
Wszystkie wskazane powyżej przedmioty należy podpisać niezmywalnym markerem.

7. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub numeru telefonu kontaktowego, rodzice
zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia instruktorów Akademii.
8. W Akademii obowiązuje zakaz przynoszenia słodyczy i zabawek /z wyjątkiem urodzin/.
9. W przypadku rezygnacji z zajęć, rodzice mają 14 dni na odbiór pozostawionych w Akademii
przedmiotów. Po tym dniu pozostawione przedmioty będą usuwane z Akademii.
IV. Wyżywienie w Artystycznej Akademii Szkraba.
1. Akademia nie zapewnia wyżywienia dzieci.
2. Posiłki podawane dziecku przez instruktorów Akademii pochodzą od rodziców.
3. Rodzice przynoszą posiłki w podpisanych pojemniczkach, butelkach itp., jednocześnie dbając
o świeżość i zdatność do spożycia przynoszonych posiłków. Tym samym ponoszą
odpowiedzialność za przynoszone posiłki. Jeżeli posiłek przyniesiony przez rodzica nie będzie
zdatny do spożycia, instruktorzy nie podają go dziecku.
V. Zdrowie dziecka.
1. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzenia do Akademii zdrowego dziecka.
2. Instruktorzy Akademii, informują rodziców o niepokojącym stanie zdrowia ich dziecka.
3. W celu ograniczenia rozpowszechniania się infekcji wśród innych dzieci przebywających w tym
samym czasie w Akademii, instruktorzy Akademii upoważnieni są do wezwania rodziców, do
wcześniejszego odebrania chorego dziecka.
4. Jeżeli rodzic dziecka nie stawi się w czasie 60 minut od wezwania, o którym mowa w pkt. 3
regulaminu, w trosce o dobro dziecka, instruktorzy Akademii upoważnieni będą do wezwania
lekarza (ewentualnie pogotowia), na koszt rodziców chorego dziecka.
5. Instruktorzy Akademii nie są upoważnieni do podawania dziecku leków.
6. Po odbytej dłuższej chorobie, rodzice zobowiązani są do przedstawienia instruktorom Akademii,
zaświadczenia o aktualnym stanie zdrowia dziecka.
VI. Opłaty w Artystycznej Akademii Szkraba.
1. Odpłatność za zajęcia można wnosić: przez operatora płatności online na stronie
www.strefazajec.pl lub gotówką/kartą/blikiem w kasie Sekretariatu MOK.
2. Opłaty obowiązują od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani się do terminowego regulowania opłat za zajęcia, tj. do 15
dnia każdego miesiąca.
3. Opłata za poszczególne zajęcia jest stała, niezależnie od liczby dni zajęć przypadających w
danym miesiącu i nie podlega zwrotowi z tytułu niewykorzystanych zajęć. W wyjątkowych
indywidualnych przypadkach, które zostaną zgłoszone pisemnie i uzasadnione, Dyrektor
MOK może podjąć decyzję o zwrocie części lub całości należności lub zwolnienia z opłaty
VII. Zgoda Rodziców
1. Rodzic wyrażają zgodę na: okazywanie przez instruktorów Akademii czułości dzieciom poprzez
przytulanie, głaskanie.
VIII. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach Artystycznej Akademii Szkraba.
1. W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć, należy złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji
najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego rezygnację, w przeciwnym razie opłata będzie
nadal naliczana.
2. Akademia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zgłoszenie dziecka do uczestnictwa
w zajęciach po zaistnieniu następujących okoliczności:
- braku opłaty za kolejny miesiąc za świadczone usługi,
- braku współpracy pomiędzy instruktorami, a Rodzicami/Prawnymi Opiekunami dziecka
- gdy zachowanie dziecka uniemożliwia pracę instruktorom lub stwarza zagrożenie dla
bezpieczeństwa innych dzieci.

IX. Postanowienia końcowe.
O ewentualnych zmianach regulaminu i cennika rodzice będą poinformowani poprzez
pisemne informacje, informacje na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej
się w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie.

