
REGULAMIN ZAJĘĆ ADAPTACYJNO – EDUKACYJNYCH           

BŁYSKOTLIWY MALUCH  

ZASADY OGÓLNE 

1. Grodziska Biblioteka Publiczna w Grodzisku Wlkp. zapewnia realizację  programu 
edukacyjno - kulturalnego pod nazwą „Błyskotliwy Maluch.”   

2. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupach 8 - osobowych i trwają 60 minut. Miejscem 
prowadzenia zajęć jest Oddział dla dzieci i młodzieży przy ul. Kolejowej 12. 

3. Zajęcia nie odbywają się w czasie wakacji letnich i dni ustawowo wolnych od pracy. 
4. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku 2 – 5 lat nie uczęszczające do przedszkola. 
5. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest wcześniejsze zgłoszenie, wypełnienie i 

podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 
ZAJĘĆ, po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem. 

PŁATNOŚCI 

6. Zajęcia są płatne. Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do darowizny na  sfinansowanie 
zajęć i zakup materiałów. Wysokość kwoty w/w zajęć na rok 2021/2022 określa się na 30 zł 
za miesiąc.  

7. Opłaty za zajęcia należy wnosić z góry, do dnia, w którym rozpoczynają się pierwsze zajęcia 
w danym miesiącu na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczy w Grodzisku 
Wielkopolskim Nr 24 9063 0008 0000 0011 1168 0001  

8.  Opłata nie podlega zwrotowi z powodu nieobecności dziecka na zajęciach. 

BEZPIECZEŃSTWO 

9. Ze względu na zdrowie wszystkich uczestników zajęć, chore dzieci nie mogą uczestniczyć w 
zajęciach. 

10. Na karcie zgłoszenia rodzic oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do 
uczestnictwa dziecka w zajęciach, że zgłaszane dziecko nie cierpi na schorzenia, które 
mogą mieć jakikolwiek wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo dziecka oraz innych dzieci i 
osób trzecich, biorących udział w zajęciach. 

11. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci. 
12. Na KARCIE ZAPISU rodzice/opiekunowie składają pisemne oświadczenie, w którym 

wymieniają osoby upoważnione do odbierania dzieci po zajęciach. Biblioteka zastrzega 
sobie prawo wylegitymowania osoby odbierającej dziecko. 

13. Biblioteka nie zapewnia wyżywienia i miejsca do leżakowania. 
14. Uczestników zajęć obowiązuje obuwie zmienne. 

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

15. Miesięczna nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka na zajęciach lub nie 
przestrzeganie przez rodziców /opiekunów regulaminu powoduje skreślenie dziecka z listy 
uczestników. 

16. Przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszcza się łączenie grup. 


