
              Zajęcia otwarte – AKCJA LATO  2022

MDK „DOM HARCERZA” ul. Reymonta 18

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 11 lat na letnie zajęcia otwarte.

Zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, w budynku MDK „Dom
Harcerza” w terminach:                                                                                                  

 4.07 - 8.07.2022 roku

 11.07 - 15.07.2022 roku

 18.07 - 22.07.2022 roku

 25.07 - 29.07.2022 roku                                                                                                                          

Zapisy:

Zapisy na zajęcia odbywają się od 9 maja 2022 r.: za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: 
lato@mdk-dh.krakow.pl)
Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje KOLEJNOŚĆ zapisów potwierdzona dokonaniem 
wpłaty.

Opłaty:

Opłata za udział w zajęciach: 300 za 5 dni (poniedziałek do piątek). 

Wpłat prosimy dokonywać przelewem na podane poniżej konto Młodzieżowego Domu Kultury
„Dom Harcerza” maksymalnie do 3 dni po dokonaniu zgłoszenia, w tytule wpłaty wpisując:

„Letnie  zajęcia  otwarte  dla  ………………………...  (tu  wpisać  imię  i  nazwisko  dziecka)
w terminie ………….…. (tu wpisać datę)”.

Nr konta MDK „Dom Harcerza”: 86 1020 2906 0000 1302 0356 7609  Potwierdzenie przelewu
należy przesłać na adres lato@mdk-dh.krakow.pl

W cenie są zawarte:

- bogaty program zajęć prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli MDK „Dom Harcerza”,
ul. Reymonta 18, projekcje filmowe, gry i zabawy, itp.
- niezbędne materiały programowe i edukacyjne;
- codziennie dwudaniowy obiad, drożdżówka na II śniadanie
- woda dostępna w trakcie zajęć

mailto:lato@mdk-dh.krakow.pl


Zniżki:

- dla posiadaczy Krakowskiej Kart Rodzinnej 3+ oraz Krakowskiej Karty Dużej Rodziny - 10%
zniżki.  Osoby  posiadające  tą  kartę  proszone  są  o  załączenie  skanu  do  przesyłanego  mailem
dowodu wpłaty.

   Rezygnacja z zajęć, zwroty:

W przypadku rezygnacji  z  udziału  dziecka  w zajęciach  otwartych  istnieje  możliwość  zwrotu
wniesionej opłaty (pomniejszonej o opłatę manipulacyjną 10% pod warunkiem złożenia pisemnej
prośby z uzasadnieniem, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.

UWAGA! Całkowity zwrot wpłaty następuje tylko w przypadku znalezienia przez zapisującego
zastępstwa za rezygnujące z uczestnictwa dziecko.

Informacje praktyczne dotyczące uczestnictwa w zajęciach otwartych:

1. Uczestników zapraszamy w godzinach 8.00-16.00. W programie (w godz. 9.00 do 15.00) zajęcia 
tematyczne: muzyczne, sportowe, taneczne, plastyczne, fotograficzne, językowe itp. Ze względu na
program zajęć oraz zasady bezpieczeństwa, prosimy o przyprowadzanie dzieci w godz. 8.00 - 9.00 
i odbieranie ich do godz. 16.00.

2. Uczestnik zajęć powinien posiadać obuwie na zmianę oraz wygodny strój do zajęć ruchowych.

REGULAMIN UCZESTNICTWA:

1. Przed pierwszymi zajęciami rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do 
wypełnienia i pozostawienia u prowadzącego zajęcia oświadczenia wg wzoru 
w załączeniu.

2. Zajęcia będą odbywać się z uwzględnieniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

3. W związku ze zmieniającą się sytuacją pandemiczną, organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania zajęć.

4. Zapisanie dziecka na letnie zajęcia otwarte 2022 w MDK „Dom Harcerza” jest 
równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek i oświadczenie


