REGULAMIN
1. Rezerwat Dzikich Dzieci to nietypowa oferta dla dzieci realizowana przez Pracownię SZTUCZKA — Centrum Kultury w Lublinie w ramach
Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.
2. Działanie skierowane jest do dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Przy czym wyróżniamy podział terenu na:
Strefa Buforowa- dla dzieci poniżej 7 r. ż. (tu mogą przebywać dzieci tylko pod opieką rodziców i opiekunów)
Ścisły Rezerwat- dla dzieci powyżej 7 r. ż. (tu przebywają tylko dzieci, Playworkerzy oraz Organizatorzy).
3. Celem działania jest umożliwienie Uczestnikom czyli dzieciom stworzenie przestrzeni do samodzielnego działania, podejmowania kreatyw
nych aktywności jak i stworzenia naturalnej sytuacji współdziałania w grupie rówieśniczej.
4. Rezerwat działa w terminie 12 maja - 28 października 2018 w dniach i godzinach otwarcia:
W ROKU SZKOLNYM:
• poniedziałek zamknięte
• wtorek – piątek 15:00 – 19:00
• sobota – niedziela 10:00 – 18:00
LIPIEC  SIERPIEŃ:
• poniedziałek zamknięte
• wtorek - niedziela 10:00 -18:00
5. Definicje:
a) Playworkerami w Rezerwacie są pełnoletnie osoby fizyczne (wcześniej przeszkolone w ramach kursu Playworkingu) prowadzące permanent
ne warsztaty odbywające się na terenie Rezerwatu. Stwarzają dzieciom warunki działania, udostępniają materiały budowlane i narzędzia, nad
zorują bezpieczeństwo działań, udzielają wskazówek i w razie konieczności pomocy.
b) Uczestnikiem jest niepełnoletnia osoba fizyczna w wieku od 7 do 15 lat korzystająca na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zgło
szona przez rodzica bądź opiekuna w Karcie Zgłoszenia, zapoznana z Kodeksem Honorowym obowiązującym w Rezerwacie i zobowiązana do
przestrzegania go.
c) Rezerwat Dzikich Dzieci to zorganizowane przez Pracownię SZTUCZKA działanie ukierunkowane na czasowe zapewnienie Uczestnikom natu
ralnych warunków rozwoju harmonĳnego z przyrodą i rówieśnikami.
6. Warunkiem przyjęcia Uczestnika jest akceptacja regulaminu i wypełnienie przez jego rodzica/opiekuna prawnego „Karty Zgłoszenia Dziecka”
7. Aktywności w ramach Rezerwatu odbywają się na terenie ogrodu przy Kościele p. w. Nawrócenia Św. Pawła przy ul. Dolna Panny Marii
7. Rodzic/opiekun prawny dzieci powyżej 7 r. ż. może przyprowadzać i zabierać dziecko osobiście lub zapoznać je z trasą do Rezerwatu przy
szczególnym uwzględnieniu przejść ulicznych, którą dziecko powyżej 7 r. ż według obowiązującego prawa może pokonywać samodzielnie.
8. Rodzic/opiekun prawny dzieci poniżej 7 r. ż. Zobowiązany jest przyprowadzać i zabierać dziecko osobiście jak i sprawować nad nim opiekę
w Strefie Buforowej.
9. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie po przyjściu do Rezerwatu zgłosić swoje przybycie Playworkerom. Zobowiązany jest również zgła
szać chęć opuszczenia Rezerwatu.
10. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do pozostawienia numeru telefonu kontaktowego i umożliwienie nieograniczonego kontaktu za
jego pomocą w trakcie trwania Rezerwatu.
11. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest poinformować w karcie zgłoszenia dziecka o wszelkich dolegliwościach czy chorobach dziecka,
o których wiedza może wpłynąć na jakość sprawowanej nad nim opieki.
12. Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy zagubione lub uszkodzone przez Uczestników w trakcie trwania wydarzenia.
13. Za ewentualne szkody spowodowane przez Uczestnika na terenie Rezerwatu odpowiadają jego rodzice/prawni opiekunowie.
14. Uczestnicy Rezerwatu mają prawo do: udziału we wszystkich aktywnościach przewidzianych w programie (adekwatnych do ich wieku),
korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń, sprzętów i materiałów przeznaczonych do ich dyspozycji, składania uwag i propozycji.
15. Uczestnicy Rezerwatu mają obowiązek: przestrzegać niniejszego Regulaminu, wykonywać polecenia Playworkerów, unikać zachowań mogą
cych narazić na niebezpieczeństwo siebie lub innych, nie oddalać się bez opieki z Rezerwatu bez uprzedniego poinformowania o tym Play
workerów, traktować z szacunkiem innych Uczestników , prowadzących warsztaty, Playworkerów oraz ich pracę, szanować własność oraz inne
prawa majątkowe pozostałych osób, nie korzystać z jakichkolwiek środków niedozwolonych prawem dla dzieci.
16. W przypadku niewypełniania opisanych powyżej obowiązków Rodzic/opiekun prawny może zostać poproszony przez Organizatorów o wcze
śniejsze lub natychmiastowe odebranie dziecka, które nie spełnia warunków uczestnictwa.
17. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by stworzyć warunki do atrakcyjnej i bezpiecznej formy aktywności dzięki zapewnie
niu odpowiednich materiałów, narzędzi oraz przeszkolonego personelu w zakresie Playworkingu, pierwszej pomocy oraz BHP.
18. Organizator poinformował wszelkie służby publiczne: policję, straż pożarną i straż miejską o terminie i charakterze wydarzenia.
19. Organizator według wytycznych Zarządu Dróg i Mostów wytycza bezpieczne dojście ulicą do miejsca Rezerwatu oraz zapewnia odpowied
nie oznakowanie.
20. Korzystanie z Rezerwatu jest całkowicie nieodpłatne. W ramach Rezerwatu nieprzewidziane są żadne posiłki.
21. Wydarzenie jest objęte ubezpieczeniem w ramach działań programowych Centrum Kultury w Lublinie.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie zajęć oraz niniejszym regulaminie.

