
Regulamin letnich  projektów dla dzieci – wakacje z KCK  2022 

4.07-8.07.2022 r. Summer English Project – Animal Kingdom 6 -10 lat ( Pierwoszyno / Mechelinki )* 

11.07-15.07.2022 r. „ Z muzyką w podróży” – projekt  muzyczny 7-11  lat ( Pierwoszyno ) 

8.08-12.08. 2022 r. „ Zaczarowany świat koloru ”- projekt malarski  7-11 lat ( Dębogórze) 

22.08.-26.08.2022 r.  „ Bawimy się w teatr- wyraź siebie ”- projekt teatralny 8+ ( Pierwoszyno) 

 

 

1. Wypełnienie formularza online na stronie Kosakowskiego Centrum Kultury, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Warunkiem przyjęcia do projektu jest wniesiona oplata za wybrany projekt. 

3. Opłaty za poszczególne projekty: „Animal Kingdom - Królestwo zwierząt”  250 zł, „Z muzyką w podróży”  450 zł,  „ Zaczarowany świat 

koloru” 450 zł, „ Bawimy się w teatr” 450 zł 

4. Opłata za projekty obejmuje posiłek dla uczestnika. 

5. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym projekcie.  

6. Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

7. W przypadku odbioru dziecka przez inną osobę niż rodzic / opiekun prawny wymagana jest zgoda na piśmie. 

8. Opłatę za wybrany Projekt należy wnieść do 21.06.2022r. wyłącznie przelewem  

na konto: 33 1020 1811 0000 0902 0359 4066 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, oraz nazwa projektu ) W 

przypadku innego tytułu przelewu może wystąpić problem z weryfikacją opłat oraz uczestnictwem w Projekcie. 

9. W przypadku rezygnacji opiekun prawny uczestnika  zobowiązany jest złożyć taką wolę na piśmie i dostarczyć osobiście do biura KCK lub 

przesłać drogą mailową na adres kontakt@kulturakosakowo.pl 

10. Zwrot wniesionej opłaty nastąpi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie  i złożenia takiej woli na piśmie dostarczając osobiście do 

biura KCK lub drogą mailową na adres kontakt@kulturakosakowo.pl 

11. Z chwilą rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie a rezygnacji w trakcie  organizator nie zwraca wniesionej opłaty. 

12. Projekty letnie odbywają się w Kosakowskim Centrum Kultury ul. Kaszubska 11, Pierwoszyno oraz w Dębogórzu ul. Pomorska 18 dotyczy 

projektu „ Zaczarowany świat koloru”. 

13. Czas trwania poszczególnych Projektów: godz. 8:00-16:00  

14. KCK nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć. 

15. Za szkody powstałe z winy uczestnika Projektu odpowiedzialność ponosi jego  prawny opiekun. 

16. Uczestnikom Projektu nie wolno oddalać się samowolnie. W przypadku złamania zasady, opiekun grupy ma obowiązek zgłosić to rodzicowi/ 

prawnemu opiekunowi uczestnika. 

17. Dokumentem stwierdzającym uczestnictwo w Projekcie jest wypełniona karta uczestnika, karta Rodo . 

18. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania udziału w Projekcie osobie, której zachowanie rażąco odbiega od przyjętych norm 

społecznych. 

19. * Przy sprzyjającej pogodzie projekt realizowany w Mechelinkach na scenie letniej. 
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