
REGULAMIN FERII W ARLEKINIE 2018 
 
 

1. Zajęcia w trakcie Ferii w Arlekinie odbywają się w dniach 29.01. - 09.02, od poniedziałku do 
piątku, w godzinach 9:00 – 15:00. Od godziny 8.00 do 9.00 oraz od godz. 15.00 do 16.00 
wyznaczone zostają dyżury opiekunów, podczas których dzieci objęte będą opieką w salce 
warsztatowej, do czasu rozpoczęcia zajęć. Jednak, o potrzebie zapewnienia opieki dla 
dziecka przyprowadzanego wcześniej lub odbieranego później, aniżeli wyznaczają to 
godziny zajęć, należy poinformować opiekunów grup. 

 
2. Każde z dzieci przypisane jest do konkretnej grupy. Uczestnicy Ferii w Arlekinie 

zobowiązani są brać czynny udział w warsztatach i bezwzględnie stosować się do poleceń 
opiekunów grupy. Zmiana grupy, o ile będzie to możliwe, nastąpi po wcześniejszym 
uzgodnieniu tego z dyrekcją teatru. 

 
3. Każdy uczestnik Ferii w Arlekinie ma obowiązek szanować kolegów i koleżanki, opiekunów 

i inne osoby pracujące w teatrze, a także przestrzegać zasad bezpieczeństwa, które 
zostaną omówione w pierwszym dniu ferii. 

 
4. Uczestnikowi ferii nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren teatru bez wiedzy 

opiekunów grupy. W przypadku, gdy dziecko będzie miało samo wracać do domu, rodzic 
musi wypisać stosowne oświadczenie (dostępne w sekretariacie teatru). 

 
5. Teatr Lalek Arlekin nie ponosi odpowiedzialności za telefony, sprzęt RTV i inne rzeczy 

wartościowe uczestników ferii. 
 

6. W przypadku konieczności podania dziecku leku w trakcie podbytu w teatrze, rodzice 
zobowiązani są zrobić to samodzielnie. 

 

7. W trakcie ferii odbędą się dwie wycieczki. Dzieci będą miały wtedy zapewnione posiłki: 
drugie śniadanie i obiad oraz wodę. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są punktualnie 
przybyć na miejsce zbiórki i zaopatrzyć dzieci w niezbędne wyposażenie tj.  ubrania 
odpowiednie do panującej aury, środki higieniczne itp. Osoby, które spóźnią się będą 
musiały samodzielnie dowieźć dzieci na miejsce wycieczki lub z niej zrezygnować. W 
przypadku, gdy dziecko ma chorobę lokomocyjną, rodzic jest zobowiązany podać 
odpowiednie leki i zgłosic ten fakt opiekunom. Jeżeli dziecko nie będzie uczestniczyło w 
wycieczkach prosimy o podanie tej informacji wcześniej do sekretariatu teatru.  

 

8. Finał Ferii w Arlekinie odbędzie się w piątek 09.02 o godzinie 16:00, oznacza to, że dzieci 
zostają w tym dniu dłużej w teatrze (będą miały zapewniony dodatkowy posiłek). 
Rodzice/Opiekunowie przychodzą w tym dniu na 16:00, żeby obejrzeć efekt 
dwutygodniowej pracy swoich dzieci. 

 
9. Każdy uczestnik ferii ma prawo liczyć na pełną opiekę i zwracać się ze wszystkimi 

problemami do opiekuna grupy. 
 

10. Opłata za ferie wynosi 480 zł i nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka. 

11.  Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na publikację zdjęć z Ferii w Arlekinie na stronie 
internetowej teatru oraz na jego Facebooku. 

 

......................................................... 

Data i podpis rodzica/opiekuna 

  


