REGULAM IN
Programu
ZIMA z NOK-iem 2013
1. Prawo do udziału w imprezach wyjazdowych i warsztatach odpłatnych, oraz w imprezach
o ograniczonej liczbie uczestników mają, w pierwszej kolejności, dzieci
i młodzież od 7 do 18 r.ż. zamieszkali w Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Dopuszcza się udział w imprezach wymienionych w pkt, 1 dzieci i młodzież zamieszkałą
poza Nowym Dworem Mazowieckim, w miarę wolnych miejsc - na trzy dni przed
terminem realizacji imprezy i za pełną odpłatnością.
3. Prawo do udziału w imprezach bezpłatnych i o nielimitowanej ilości uczestników
realizowanych na terenie Nowodworskiego Ośrodka Kultury mają prawo wszystkie dzieci
i młodzież bez względu na miejsce zamieszkania.
4. Opiekę nad dziećmi podczas imprez w ramach programu LATO z NOK sprawują
pracownicy Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w wykupionej imprezie odpłatnej zwrot wpłaconej
kwoty nie przysługuje, bez względu na przyczynę rezygnacji z udziału w imprezie.
6. Dopuszcza się odstępowanie miejsca wykupionego na imprezę odpłatną przez jedną
osobę innej osobie, pod warunkiem że odstąpienie dokonywane jest pomiędzy
mieszkańcami Nowego Dworu Mazowieckiego i o dokonanej zamianie organizator
poinformowany zostanie na minimum dwa dni przed realizacją imprezy.
W przeciwnym wypadku odstąpienie uznane zostanie jako niebyłe.
7. W przypadku niezrealizowania imprezy odpłatnej z przyczyn obiektywnych, lub leżących
po stronie organizatora, organizator zwraca kwoty wpłacone na imprezę. Podstawę
wypłaty stanowi dowód wpłaty.
8. Opiekunowie prawni zapisujący dzieci i młodzież na imprezy odpłatne ( w szczególności
na imprezy wyjazdowe) mają obowiązek poinformować organizatora o chorobach
przewlekłych uczestnika mogących mieć wpływ na jego stan zdrowia podczas imprezy.
Opiekunowie są zobowiązani do zaopatrzenia chorego uczestnika w leki, jakie ten
powinien regularnie zażywać w związku z chorobą.
9. Podczas imprezy uczestnik bezwzględnie poddaje się poleceniom opiekunów.
10. Wobec uczestnika zakłócającego porządek i spokój podczas imprezy, nie
podporządkowującego się poleceniom opiekunów - organizator zastrzega sobie prawo
do wykluczenia go z udziału w innych imprezach, w ramach programu ZIMA z NOKiem , bez zwrotu wniesionych wpłat na imprezy, z których, w związku ze swoim
zachowaniem, uczestnik został wykluczony.
11. Wpłaty na imprezę odpłatną należy dokonać po zapoznaniu się z treścią niniejszego
Regulaminu. Dokonanie wpłaty, stanowi wyrażenie zgody na zapisy niniejszego
Regulaminu i jego przestrzegania.

