
 

Gdańsk ………………….2019 r. 
 

REGULAMIN ferii zimowych dla dzieci i młodzieży “Ferie Zimowe 2019 w Akademii 
Artystycznej” organizowanego przez Akademię Artystyczną w Gdańsku 

 
Aby zapewnić wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy           
niniejsze zasady postępowania. 
1. Uczestnik ferii zobowiązany jest:  
a) stosować się do przepisów bezpieczeństwa, regulaminów i harmonogramu zajęć ferii           
zimowych obowiązujących w Akademii Artystycznej oraz miejscach realizacji programu         
(m.in. przepisy przeciwpożarowe, poruszania się po drogach publicznych, programu dnia          
itp.) z którymi zostaje zapoznany w pierwszym dniu trwania ferii  
b) stosować się do poleceń wychowawców i instruktorów, 
c) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć. Obecność na             
wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Powodem do zwolnienia z udziału w zajęciach           
może być niedyspozycja zdrowotna zgłoszona instruktorowi, który w tej kwestii podejmuje           
ostateczną decyzję. Każdy rodzic o nieobecności dziecka w danym dniu ferii musi            
niezwłocznie poinformować Akademię Artystyczną, tel. 797 125 216 
d) dbać o czystość i porządek oraz o powierzone mienie i używać go zgodnie z jego                
przeznaczeniem,  
e) odnosić się z szacunkiem do kolegów, instruktorów i innych osób, zachowywać się             
zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi w czasie ferii,  
f) informować wychowawców oraz instruktorów o każdej chorobie lub złym samopoczuciu,  
g) zgłaszać instruktorowi wszelkie zauważone nieprawidłowości, szczególnie zagrażające        
zdrowiu lub życiu. 
2. Podczas trwania ferii w Akademii Artystycznej, obowiązuje bezwzględny zakaz:          
posiadania oraz picia alkoholu, posiadania oraz palenia tytoniu w tym papierosów           
elektronicznych, posiadania oraz zażywania środków odurzających. 
3. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców lub instruktorów oddalać się z terenu             
miejsca prowadzenia zajęć.  
4. W trakcie trwania ferii obowiązuje zakaz posiadania tabletów i innego cennego sprzętu             
elektronicznego. Organizator, instruktorzy oraz wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności        
za kradzieże, zniszczenie lub zgubienie rzeczy cennych i wartościowych posiadanych          
pomimo zakazu. ww. sprzęt przywieziony w trakcie ferii jest używany wyłącznie na            
odpowiedzialność uczestników ferii. 
5. Organizator, instruktorzy oraz wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże,          
zniszczenie lub zgubienie rzeczy pozostawionych bez nadzoru.  
6. W razie nadużywania telefonów komórkowych, mogą zostać one zdeponowane przez           
wychowawców/instruktorów. Wyznaczony czas połączeń telefonicznych uczestników ferii z        
rodzicami/opiekunami to okres przerwy obiadowej. 
7. W każdym czasie ferii rodzice/opiekunowie będą mogli kontaktować z placówką Akademii            
Artystycznej pod numerem telefonu: 797 125 216 
8. Korzystanie ze sprzętu sportowego oraz gimnastycznego dozwolone są pod warunkiem           
uzyskania zgody instruktora i tylko pod jego nadzorem.  
9. Uczestnik (lub jego rodzic/opiekun) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody          
wyrządzone przez Uczestnika podczas pobytu w czasie ferii. 



 

10. W stosunku do Uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem          
Organizator i kierownictwo ferii zastrzegają sobie prawo do zastosowania odpowiednich do           
przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: upomnienie, zestaw dodatkowych        
aktywności, powiadomienie rodziców (dotyczy uczestników niepełnoletnich), usunięcie z feriii         
na koszt uczestnika lub opiekunów prawnych. 
11. Poprzez hasło “Ferie Zimowe 2019 w Akademii Artystycznej” należy rozumieć dwa            
osobne bloki: Artystyczne ferie dla dzieci ( dzieci w wieku 6-11 lat) oraz Całodzienne              
warsztaty taneczne ( dzieci i młodzież w wieku 12-17 lat) 
12. W przypadku nie uzbierania się dostatecznej ilości uczestników na ferie do dnia  
30.01.2019 r. organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Ferii Zimowych 2019 w            
Akademii Artystycznej lub jednego z bloków składających się na ferie. ww. przypadku            
organizator zobowiązuje się do zwrotu całości wpłaconych środków pieniężnych. 
 
Zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego regulaminu 
 …………………………………………………………. (podpis rodziców/opiekunów prawnych)  
 
Akceptujemy zapisy niniejszego regulaminu, znamy program ferii (Załącznik nr 1), wyrażamy 
zgodę na udział dziecka w zajęciach i oświadczam, że nie ma ono żadnych przeciwwskazań 
zdrowotnych w tym zakresie. Wyrażamy zgodę na publikację zdjęć z ferii z wizerunkiem 
mojego dziecka (podopiecznego) jako pamiątki z ferii oraz w materiałach informacyjnych, 
promocyjnych i reklamowych organizatora. 
 …………………………………………………………. (podpis rodziców/opiekunów prawnych)  
 
 

RAMOWY PLAN FERII ZIMOWYCH 2019 

Artystyczne ferie dla dzieci Całodniowe warsztaty taneczne 

7.00-8.00 dowóz dzieci do Akademii 7.00-8.00 zbiórka w Akademii 

8.00-9.30 Siła przez wzmacnianie - 
rozgrzewka i wzmacnianie 

8.00-9.30 Rozgrzewa i wzmacnianie/ 
Gimnastyka / Akrobatyka / 
Gimnastyka Artystyczna / Acro 
Yoga / Technika tańca 
jazzowego 

9.45-11.15 Gimnastyka / Akrobatyka / 
Gimnastyka Artystyczna / 
Pole Dance Kids /Skoki / 
Piruety / 

9.45-11.15 MTV Style / Taniec jazzowy / 
Taniec współczesny / Hip hop / 
Waaking / Teatr tańca / 
Choreografia Musicalowa 

11.30-12.30 Plastyka / Sztuki cyrkowe / 
Żonglerka / Rytmika / 
Umuzykalnienie / Gry, 
konkursy, zabawy 

11.30-12.30 Tworzenie projektu 
warsztatowego 

12:45- 14:30 Przerwa obiadowa 12:45- 14:30 Przerwa obiadowa 

14:30-16.00 Videoclip / Taniec Jazzowy 
/Taniec współczesny / Hip 
Hop / Choreografia 
musicalowa 

14:30-16.00 MTV Style / Taniec jazzowy / 
Taniec współczesny / Hip hop / 
Waaking / Teatr tańca / 
Choreografia Musicalowa 



 

 


