ZIMOWA AKADEMIA SZTUKI 2022
I tydzień: 31.01-4.02.2022
II tydzień: 7-11.02.2022
Godziny warsztatów wspólnych: rano: 8:00-12:00 / popołudniu: 12:00-16:00
Godziny dodatkowe - praca indywidualna z uczniem zdolnym (tylko dla dzieci z danej sekcji - ustala
nauczyciel prowadzący)

1. Zapisy odbywają się na recepcji (na podstawie karty zgłoszenia + oświadczenia Covid-19):
 od 12.01.2022 r. (środa) na recepcji MDK-Krzyki w godzinach 15:00-19:00 (dla stałych
uczestników zajęć);
 od 19.01.2022 r. (środa) na recepcji MDK-Krzyki w godzinach 15:00-19:00 (dla osób
z zewnątrz)
Zapisy wyłącznie drogą stacjonarną ze względu na ograniczoną ilość miejsc oraz możliwość
weryfikacji kart zgłoszeń. Z tego tytułu przesyłanie zgłoszeń drogą e-mailową jest nie możliwe.
2. W celu usprawnienia zapisów prosimy o wcześniejsze pobranie kart zgłoszeń oraz oświadczenia
Covid-19 ze strony www.mdk-krzyki.pl oraz wcześniejsze wypełnienie dokumentów. Dostarczenie
dokumentów JUŻ WYPEŁNIONYCH na recepcję MDK-Krzyki.
3. Zimowa Akademia Sztuki 2022 przeznaczona jest dla stałych uczestników zajęć MDK-Krzyki
(darmowo). Przez stałego uczestnika zajęć rozumie się ucznia, który posiada opłacony komitet
rodzicielski za rok szkolny 2021/2022.
4. Istnieje możliwość zapisania osób z zewnątrz - koszt zapisu na jeden warsztat wynosi 50 zł. Zapisy
i płatność na recepcji MDK-Krzyki od 19.01.2022 wraz z wypełnionymi dokumentami.
5. Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami oraz wyjście na przeciw chęci zapisania się
na zajęcia dla każdego dziecka, można zapisać dziecko tylko na jeden warsztat (4 h zegarowe
dziennie), albo rano albo popołudniu, tylko w jednym tygodniu. W przypadku złożenia zgłoszenia
na większą ilość warsztatów, dziecko zostanie skreślone z listy i ograniczone do jednego warsztatu.
6. Ze względów epidemicznych liczba uczniów w jednym warsztacie liczy 6-8.
7. Organizator nie zapewnia pełnego wyżywienia (dostępna będzie ciepła herbata oraz batonik).
Rodzic zobowiązany jest do zapewnienia dziecku drugiego śniadania.
8. Do placówki zostają przyjęte tylko dzieci zdrowe (obowiązuje wypełnienie oświadczenie Covid-19).
Prosimy rodziców o monitorowanie samopoczucia dziecka i nie przyprowadzanie do placówki
dziecka podziębionego. Każdorazowo przy przyjściu do placówki będzie mierzona dziecku
temperatur i sprawdzany stan zdrowia.
9. W placówce obowiązuje nakaz mycia i dezynfekowania rąk oraz noszenie maseczek w ciągach
komunikacyjnych. Na zajęciach obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości.
10. Ze względów pandemicznych organizator nie zapewnia wycieczek do instytucji kultury. Dzieci
wychodzą na wycieczki do parku/ na świeże powietrze.
11. Szczegóły nie zawarte w tej informacji, a dotyczące warsztatów zawarte są w Karcie Zgłoszenia,
Oświadczeniu Covid-19, Regulaminie Zimowej Akademii Sztuki, Klauzuli RODO.
PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z WYTYCZNYMI TAM ZAWARTYMI

