
REGULAMIN WARSZTATÓW 

„LETNIA AKADEMIA MAŁEGO PRZYRODNIKA” 

 

1. Uczestnicy warsztatów przebywają pod opieką pracowników Ogrodu 

 w godz. 8.30 – 14.30. 

2. Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do 

placówki i z powrotem. 

3. Za ubezpieczenie dziecka w czasie przebywania na terenie Ogrodu odpowiedzialność 

ponoszą rodzice. 

4. Uczestnicy zajęć mają prawo do: 

 spokojnego wypoczynku, 

 uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w danym dniu, 

 korzystania ze wszystkich sprzętów i materiałów niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć, 

 wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmiany w programie warsztatów. 

5. Uczestnicy mają obowiązek: 

 bezwzględnie podporządkować się poleceniom prowadzących zajęcia, 

 przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 

 brać czynny udział w zajęciach, 

 zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, 

 szanować mienie, pomoce dydaktyczne, (za szkody wyrządzone przez dziecko 

materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni) 

 kulturalnego zachowania się podczas zajęć i spożywania posiłku, 

 posiadania stroju odpowiedniego do zajęć plenerowych, aktywności ruchowej 

(niezbędne nakrycie głowy) 

6. Samowolne oddalanie się od prowadzących zajęcia, niesubordynacja, 

niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń prowadzących, nieprzestrzeganie 

regulaminu będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika 

z udziału w zajęciach (w takim wypadku opiekunowie dziecka zobowiązani są do jego 

natychmiastowego odbioru). 

7. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione przez dziecko oraz zniszczenie 

rzeczy należących do dziecka dokonane przez innych uczestników. Prosimy, aby dzieci 

nie przynosiły na zajęcia cennych urządzeń np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy 

muzyki, itp. 

8. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek dokonać wpłaty w wysokości 36zł 

za jeden dzień uczestnictwa dziecka w zajęciach. Wpłaty należy dokonać w dniu 

odbywania się zajęć. 

9. Istnieje możliwość zamówienia obiadu z napojem dla uczestników w kawiarence na 

terenie Ogrodu Botanicznego - danie mięsne w cenie 15 zł, danie bezmięsne - 12 zł. O 

chęci skorzystania z takiej możliwości należy poinformować organizatorów najpóźniej 

na dzień przed rozpoczęciem zajęć. Jeśli rodzic/opiekun nie deklaruje chęci 

wykupienia obiadu, dziecko musi posiadać własny posiłek.  

 

 


