Biuro Turystyczne VitaSUN
REGULAMIN ZAJĘĆ-ANIMACJI
W DZIECIĘCYM KLUBIE VITUSIA

1. Zajęcia są prowadzone przez Animatora, tj. Osobę o kwalifikacjach intruktora rekreacji
ruchowej lub/oraz instruktora sportu lub/oraz nauczyciela wychowania fizycznego na
zlecenie Biura Turystycznego VitaSUN.
2. Gry, zabawy, warsztaty prowadzone są pod opieką animatora i odbywają się w dniach
i godzinach przez niego wyznaczonych .
3. Zajęcia będą odbywać się w zależności od panujących warunków pogodowych (na sali
lub świeżym powietrzu).
4. Zajęcia są ogólnodostępne, a udział w nich jest dobrowolny.
5. W zajęciach uczestniczyć mogą dzieci i młodzież samodzielna do lat 13, chyba, że
animator zadecyduje inaczej.
6. Animator przeprowadzający zajęcia upoważniony jest do wydawania uczestnikom
odpowiednich poleceń.
7.Animator może odmówić prowadzenia zajęć z dzieckiem, które nie słucha jego
poleceń.
8. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące samopoczucia dziecka, sprzętu, nieodpowiedniego
zachowania innych dzieci prosimy zgłaszać do animatora prowadzącego zajęcia.
9. Rodzice/opiekunowie dziecka biorącego udział w zajęciach są zobowiązani do
pozostawienia swoich danych kontaktowych.

10. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są zaopatrzyć dziecko w wodę do picia na czas
zajęć animacyjnych.
11. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są poinformować animatora o chorobach i
uczuleniach dziecka biorącego udział w zajęciach animacyjnych.
12. Zajęcia nie polegają na przejęciu opieki nad dzieckiem, a jedynie mają na celu
zorganizowanie czasu wolnego. W czasie zajęć opiekę nad dziećmi sprawują ich
rodzice lub opiekunowie.
13. Animator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które oddalą się od miejsca
animacji.
14. Zajęcia prowadzone są przez jednego animatora.
15. Zajęcia mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora.
16. Zajęcia w Klubie Małego Vitusia są bezpłatne.
17. W przypadku osób nieletnich, których stan zdrowia budzi wątpliwości, decyzję o
możliwości skorzystania z zajęć podejmują rodzice/opiekunowie po konsultacji z lekarzem.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego
posiadanie przez uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich
odpowiedzialność.
19. Za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie.
20. Uczestnictwo dziecka w zajęciach, jest jednoznaczne z akceptacją powyższego
regulaminu przez jego rodzica /opiekuna.

