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REGULAMIN WAKACYJNYCH WARSZTATÓW W SMYKOLANDII  

 

 

 

Organizator dołoży wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do 

wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach oraz zorganizować 

czas w sposób przyjemny, pożyteczny  

i przede wszystkim bezpieczny. 

 

1. Cele:  

 

➢ Stworzenie dzieciom warunków do ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu. 

➢ Kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw z zakresu promocji zdrowia  i 

profilaktyki zdrowotnej. 

➢ Stymulowanie rozwoju umysłowego i fizycznego.  

➢ Rozwijanie sposobów ekspresji uczuć i emocji.  

➢ Poznawanie najbliższej okolicy. 

 

2. Warsztaty odbywać się będą podczas wakacji w każdy  poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 

od godziny 7:00 do 17:00 dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat  

3. Cena za dzień warsztatów to od 90 -120 zł, w zależności od rodzaju warsztatów    

4. Sala Zabaw zapewnia pełne wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy , podwieczorek), 

zapewniamy dla dzieci nielimitowane napoje 

5. Akceptujemy Kartę Dużej Rodziny – 10% 

6. Realizujemy Bon Turystyczny  

7. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do sali zabaw  i z 

powrotem 

8. Rodzice/opiekunowie lub opiekunowie uczestnika warsztatów są zobligowani do wypełnienia 

formularza zgłoszeniowego  uczestnika warsztatów.  

9. Warsztaty będą się odbywać na terenie Sali Zabaw „Smykolandia” ul. Krakowska 8, 34-600 

Limanowa oraz w plenerze  (zgodnie z programem). 

10. Uczestnicy wakacyjnych warsztatów mają prawo do: 

a) spokojnego wypoczynku. 

b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i organizowanych imprezach. 

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 

wakacji. 
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11. Uczestnicy mają obowiązek: 

 
a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom opiekunów/ animatorów; 

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia; 

c) brać udział w realizacji programu warsztatów; 

d) szanować mienie, pomoce dydaktyczne;  

e) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków; 

f) przestrzegać zasad poruszania się po drogach; 

g) w kontaktach  z ludźmi, szczególnie z koleżankami i kolegami być uprzejmym  i 

uczynnym; 

h) być dobrym kolegą/ koleżanką w zabawie i rozrywce, w czasie zajęć sportowych, 

opiekować się młodszymi, służyć im pomocą i radą; 

i) wykonywać skrupulatnie wszystkie polecenia opiekunów/ animatorów; 

j) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek; 

k) w czasie wycieczek,  zajęć sportowych  podporządkować się poleceniom prowadzącego 

zajęcia oraz regulaminowi tam obowiązującemu, z którym uczestnik zostanie zapoznany 

na początku zajęć; 

l) nie oddalać się poza obręb Sali Zabaw  bez zezwolenia opiekunów/ animatorów; 

m) chronić dobro własne i cudze, dbać o jego jakość; 

 
12. Wszystkie formy zajęć odbywają się w grupach i pod opieką opiekunów/ animatorów 

13. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń 
opiekunów/ animatorów, nieprzestrzeganie regulaminu szczególnie w zakresie zachowania 
zagrażającego bezpieczeństwu będzie karane naganą udzieloną w obecności rodziców lub 
opiekunów prawnych, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w warsztatów. 

14. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do zmian  w programie zajęć. 

15. Rodzice/opiekunowie zapoznają się z regulaminem przy zapisaniu dziecka na warsztaty, a 
uczestnicy są z nim zapoznawani w pierwszym dniu danego turnusu. 

 

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas warsztatów oraz 

za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy 

do tego, aby nie przynosić na wakacje cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych lub innych 

urządzeń niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

 

 

Wytyczne konieczne do zachowania bezpieczeństwa obowiązujące w Sali Zabaw Smykolandia 

podczas pandemii: 

 

- Do sali zabaw może wejść wyłącznie dziecko bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną. 

- Z usług sali zabaw nie mogą korzystać dzieci, które zamieszkują w domu z osobą przebywającą na 

kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych. 

- Dzieci regularnie zobowiązane są do mycia rąk wodą z mydłem szczególnie przed  wejściem na teren 

sali i po wyjściu z niej.  

- Przed wejściem do sali zabaw obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, 

nieużywane dostosowane do wymogów bezpieczeństwa 

- Dziecko nie powinno zabierać do sali zabaw swoich zabawek i innych domowych przedmiotów. 

- Podczas wyjść dzieci muszą mieć ze sobą maseczki 

- Opiekun warsztatów ma prawo zmierzyć dziecku temperaturę 
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