SOBOTNIE ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE DLA DZIECI
W FUNDACJI NOWE POKOLENIE– REGULAMIN
1. Organizatorem zajęć jest Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II.
2. Zajęcia odbywają się w siedzibie organizatora: ul. A.G. Siedleckiego 12, 85-868 Bydgoszcz (budynek
Przedszkola Niepublicznego Przedszkolna Chatka).
3. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci w wieku 3-6 lat.
4. Warunkiem udziału jest przesłanie formularza powierzenia opieki nad dzieckiem (załącznik nr 1) na adres
mailowy fundacja@nowe-pokolenie.pl i dokonanie płatności zgodnej z punktem 9 niniejszego regulaminu.
5. Zgłoszenia przyjmujemy do piątku do godz. 12:00.
6. Płatności można dokonać gotówką w biurze (z uwagi na pandemię COVID-19 konieczne jest ustalenie wizyty
pod nr telefonów: 793 101 280 lub 604 629 916) lub przelewem na konto: 45 1940 1076 3092 2420 0000
0000. Dokonując przelewu prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres: fundacja@nowe-pokolenie.pl
7. Płatności należy dokonać do piątku do godz. 13:00.
8. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 10:00 do 14:00. Rodzic w załączniku nr 1 określa ile godzin
dziecko będzie pod opieką pracownika Fundacji.
9. Cena za udział jednego dziecka wynosi
Czas
1 godz.
2 godz.
3 godz.
4 godz.

Kwota
15 zł
30 zł
40 zł
50 zł

10. Zapisując dziecko od razu na min. 3 soboty rodzic otrzymuje zniżkę w wysokości 10%.
11. W przypadku nieodebrania dziecka w wyznaczonym czasie będzie naliczana opłata za każdą rozpoczętą
godzinę w wysokości 15 zł. Jeżeli spóźnienie będzie po godz. 14:00, opłata będzie wynosiła 30zł.
12. Opiekę nad dziećmi będą sprawowały osoby zatrudnione w Przedszkolu Niepublicznym Przedszkolna
Chatka (prowadzonym przez Fundację) na stanowisku nauczyciela.
13. Organizator zapewnia dla każdego uczestnika wodę do picia. Nie podajemy posiłków.
14. W zajęciach mogą wziąć udział wyłącznie dzieci zdrowe, które nie wykazują objawów chorobowych.
15. Rodzic/opiekun prawny dziecka jest zobowiązany zapoznać się z procedurami ogłoszonymi na czas
pandemii (załącznik nr 2) oraz wypełnić załącznik nr 3 – oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami.
16. Dzieci biorące udział w zajęciach muszą mieć obuwie zmienne.
17. Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają Rodzice/Prawni Opiekunowie.

