
REGULAMIN UCZESTNICTWA W AKCJI „WAKACJE Z DK LSM” 

1. Organizatorem zajęć jest Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4a, 20-607 Lublin. 

2. Organizator zapewnia opiekę w godzinach 8.00 – 16.00 w dniach: 4, 6, 8, 11, 13, 15 

lipca 2022 r. (poniedziałki, środy i piątki) oraz 17, 19, 22, 24, 26 sierpnia 2022r.  

(poniedziałki, środy i piątki). 

3. W pozostałe dni (5, 7, 12, 14 lipca i 16, 18, 23 i 25 sierpnia) odbędą się bezpłatne 

warsztaty w ramach Centralnego Placu Zabaw oraz płatne pokazy filmowe. Podczas 

tych zajęć Organizator nie zapewnia opieki nad dzieckiem. 

4. Akcja „Wakacje z DK LSM” skierowane są do dzieci w wieku 7 – 11 lat (urodzonych 

w latach 2011 – 2015). 

5. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest: 

- wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia, 

- zapoznanie się i podpisanie Regulaminu, 

- zapoznanie się i podpisanie RODO (klauzuli informacyjnej administratora danych), 

- dokonanie gotówką wpłaty za zajęcia. 

Powyższe dokumenty muszą być podpisane przez rodzica / opiekuna prawnego dziecka. 

6. Zapisy przyjmowane są WYŁĄCZNIE telefonicznie w poniedziałek 13 czerwca 

w godz. 10.00 – 19.00, pod numerem telefonu 81 743 48 29. 

7. Potwierdzeniem dokonanego zapisu jest złożenie dokumentów wraz z dokonaniem 

płatności w dniach 13 – 15 czerwca, w godz. 13.00 – 19.00 w Domu Kultury LSM,  

ul. Konrada Wallenroda 4a, 20-607 Lublin. 

8. Pierwszeństwo zapisu mają członkowie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Pozostałe osoby wpisywane będą według kolejności zgłoszeń. 

9. Po wyczerpaniu limitu miejsc, uczestnicy zostają wpisani na listę rezerwową. 

10. Uczestnik zajęć jest zobowiązany przestrzegać poleceń instruktorów. 

11. Uczestnik zajęć musi w sposób komunikatywny posługiwać się językiem polskim. 

12. Obowiązuje całkowity zakaz opuszczania budynku bez wiedzy i powiadomienia 

instruktora. 

13. Zabrania się wprowadzania na teren obiektu osób postronnych bez zgody instruktorów. 

14. Dziecko powinno mieć ze sobą: 

- drugie śniadanie, 

- napój (woda, herbata, sok), 

- nakrycie głowy, 

- posiłek na ognisko (planowana wycieczka w II turze). 



13. Prosimy nie dawać dzieciom: 

- słodyczy (twarde cukierki, lizaki, wyroby czekoladowe, chipsy), 

- napojów gazowanych i energetycznych. 

14. Prosimy nie dawać dziecku urządzeń elektronicznych (telefon, tablet). Jeżeli dziecko 

musi wziąć ze sobą telefon, na czas trwania zajęć będzie musiało oddać go 

instruktorowi. W razie potrzeby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 572 863 033 

(dostępny podczas warsztatów i wycieczek). 

15. Dom Kultury LSM nie odpowiada za cenne przedmioty oraz pieniądze pozostawione 

dziecku. 

16. Rodzice są zobowiązani zapewnić bezpieczne przyjście dziecka na zajęcia oraz jego 

powrót do domu. Organizatorzy nie odpowiadają za dzieci poza godzinami zajęć. 

17. Za szkody spowodowane przez Uczestnika odpowiadają rodzice lub prawni 

opiekunowie. 

18. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu może zostać podjęta decyzja  

o usunięciu Uczestnika z zajęć/wycieczki bez zwrotu poniesionych kosztów. 

19. Opłaty za działania są pobierane za każdy tydzień w I turze i II turze (wg 

harmonogramu).  

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu „Wakacji z DK LSM”. 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 


