PROGRAM/REGULAMIN POZASZKOLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY

Temat - nazwa Programu:
„Poznaj historię Świętego Mikołaja - Edukacyjne zajęcia dla Dzieci i
Młodzieży" zwany dalej „Programem”.

Organizator:
Damian

Lichota

SABAT-TOUR

USŁUGI

TURYSTYCZNE

NIP

6611959284,

e-mail: damian@jurapark.pl

Podstawy i sposób organizacji:
Organizator

prowadzi

pozaszkole

zajęcia

edukacyjne

w

ramach

prowadzonej działalności gospodarczej w oparciu o kod PKD 85.59.B –
„pozostałe

pozaszkolne

niesklasyfikowane”
profesjonalnych

z

formy

edukacji,

wykorzystaniem

edukatorów

wiedzy

zatrudnionych

gdzie
i

indziej

doświadczenia

bezpośrednio

lub

za

pośrednictwem podmiotów współpracujących.

Miejsce realizacji Programu:
„Wioska Świętego Mikołaja” w Bałtowie.

Data rozpoczęcia Programu:
16 styczeń 2021r.

Data zakończenia Programu:
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30 kwiecień 2021r. (Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego
zakończenia realizacji Programu bez podawania przyczyn).

Adresaci Programu - Uczestnicy:
Dzieci i młodzież (zwani dalej Uczestnikami) pod opieką pełnoletnich
opiekunów zgłaszających akces uczestnictwa swoich podopiecznych w
Programie poprzez wypełnienie Oświadczenia stanowiącego załącznik do
niniejszego Programu/Regulaminu i wnoszące opłatę za uczestnictwo w
Programie wg cennika ustalonego przez Organizatora i udostępnionego
uczestnikom w miejscu realizacji Programu.

Główne założenia i cele Programu:
Program

pozaszkolnych

zajęć

edukacyjnych

realizowany

w

„Wiosce

Świętego Mikołaja” w Bałtowie skierowany jest do dzieci i młodzieży
chcących nabyć wiedzę na temat historii życia Świętego Mikołaja –
biskupa,
Mikołaja

legend z nim związanych, jak również postaci Świętego
we

współczesnej

pop

-

kulturze.

Udział

w

Programie

pozaszkolnych zajęć edukacyjnych stwarza możliwość:
−

zdobycia wiedzy historycznej dotyczącej postaci

św. Mikołaja -

biskupa Miry w szerokim kontekście kulturowym (święta, legendy,
zwyczaje)
−

- cel główny,

zapoznania się z dominującym we współczesnej pop - kulturze
obrazem Świętego Mikołaja i uświadomienie sobie źródeł tego
zjawiska – cel dodatkowy,

−

uświadomienie sobie różnorodności kulturowej,

−

wskazanie

wartości

społecznym)

moralnych

wynikających

z

(w

wymiarze

postawy

św.

indywidualnym

Mikołaja

–

i

aspekt

wychowawczy.
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Uzupełnieniem

zajęć

teoretycznych

mogą

być

edukacyjne

zajęcia

sportowe w formie gier i zabaw mające na celu troskę o zdrowie,
czyli dobrostan fizyczny i psychiczny Uczestników.

Sposób realizacji Programu :
Każdy z Uczestników po wykupieniu biletu i złożeniu Oświadczenia
przystępuję

do

zajęć

prowadzonych

przez

edukatorów

w

„Wiosce

Świętego Mikołaja”.
Zajęcia

prowadzone

programem,

a

ich

są

przez

stopień

edukatorów

trudności

zgodnie

dostosowany

z

jest

autorskim
do

wieku

Uczestników.
Celem uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć edukatorzy wcielają się w
postaci Świętego Mikołaja, Śnieżynki i inne.

Zasady bezpieczeństwa Programu:
W

związku

z

koniecznością

zachowania

wymogów

sanitarnych

celem

maksymalnego zminimalizowania możliwości zachorowania Uczestników, w
tym

na

COVID

-19,

uczestnictwa

w

Organizator
zajęciach

zapewni

warunki

wprowadzając

do

bezpiecznego

poniższy

REGULAMIN

POZASZKOLNYCH ZAJEĆ EDUKACYJNYCH.

REGULAMIN POZASZKOLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W „WIOSCE ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA” W BAŁTOWIE
1. Regulamin

zostaje

maksymalnego

wprowadzony

zminimalizowania

w

związku

możliwości

z

zarażenia

koniecznością
Uczestników

wirusem SARS-COV-2 w oparciu o obowiązujące przepisy i wytyczne
sanitarno-epidemiologiczne.
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2. Regulamin obowiązuje do odwołania.
3. „Wioska

Świętego

Mikołaja”

Uczestnikom Programu

udostępnianie

jest

wyłącznie

w ramach prowadzonych pozaszkolnych zajęć

edukacyjnych w godzinach zajęć – sesjach określonych w grafiku
pozaszkolnych zajęć edukacyjnych.
4. Warunkiem

uczestnictwa

w

pozaszkolnych

zajęciach

edukacyjnych

jest złożenie przez każdego Uczestnika powyżej 13 roku życia oraz
w przypadku Uczestników poniżej 13 roku życia przez ich opiekuna
prawnego,

Oświadczenia

niniejszego

w

brzmieniu

Programu/Regulaminu

oraz

stanowiącym
zakup

załącznik

biletu

do

stanowiącego

opłatę za uczestnictwo w pozaszkolnych zajęć edukacyjnych zgodnie
z cennikiem.
5. Uczestników

zobowiązuje

się

do

bezwzględnego

przestrzegania

Regulaminu Ogólnego opisanego w pkt 1 oraz niniejszego Regulaminu
(zwanymi

dalej

Regulaminami)

i

stosowania

się

do

poleceń

organizatora, edukatorów i obsługi „Wioski Świętego Mikołaja”.
6. Zakup

biletu

i

wypełnienie

Oświadczenia

jest

równoznaczny

z

oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminami i przyjęcia jego
postanowień do realizacji.
7. W

przerwach

pomiędzy

zajęciami

wyposażenie

„Wioski

Świętego

Mikołaja” będzie poddawane dezynfekcji.
8. Uczestnicy

(wchodząc

dezynfekowania

dłoni,

i

wychodząc

z

zajęć)

zobowiązani

korzystając

z

ogólnodostępnego

są

do

płynu

do

dezynfekcji.
9. Uczestnicy

powinni

starać

się

zachować

dystans

społeczny

(co

najmniej 1,5m) od innych Uczestników.
10.

Uczestnicy na terenie „Wioski Świętego Mikołaja” obowiązani są

do zakrywania ust i nosa. Nie dotyczy dzieci do lat 5.
11.

Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jeden Uczestnik.

12.

Preferowany sposób płatności to karta płatnicza.

13.

W „Wiosce Świętego Mikołaja” jednorazowo może przebywać grupa

Uczestników licząca maksymalnie 150 osób. Zajęcia odbywają się o
pełnych godzinach wg. grafiku podanego do wiadomości Uczestników.
14.

Czas pobytu w „Wioski Świętego Mikołaja” należy ograniczyć do

minimum; do niezbędnych czynności koniecznych do skorzystania z
edukacyjnych zajęć sportowych.
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15.

W razie naruszenia powyższego Regulaminu Organizator ma prawo

usunąć Uczestnika z terenu „Wioski Świętego Mikołaja” i wykluczyć
go z pozaszkolnych zajęć edukacyjnych.
16.

Sprawy

nieuregulowane

niniejszym

Regulaminem

porządkuje

Regulamin ogólny.

Organizator
Pozaszkolnych Zajęć Edukacyjnych
Damian Lichota SABAT-TOUR USŁUGI TURYSTYCZNE
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