Regulamin
Klubu „Rodzinny Kącik”
prowadzonego przez
Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci ”Szansa” Warszawa-Ochota


Zwracamy się do siebie po imieniu.



Przychodzimy zdrowi i tylko ze zdrowymi dziećmi (bez kataru i kaszlu).



Okazujemy sobie serdeczność i wzajemną pomoc przy dzieciach.



Dbamy o porządek w klubie, sprzątamy po zabawie naszego dziecka, zmywamy po sobie naczynia.



Dbamy o bezpieczeństwo naszego dziecka i innych.



Dbamy o rzeczy klubikowe, jeśli coś zniszczymy to naprawiamy szkodę.



Z wyprzedzeniem co najmniej 1-dniowym informujemy prowadzącego o nieobecności na zajęciach lub
ewentualnej rezygnacji z zajęć, aby dać szanse na rozwój innym.



Wszystkie zabawki, sprzęt użytkowy, książki itp. są własnością Stowarzyszenia „Szansa”.



Zmieniamy obuwie i pozostawiamy okrycia wierzchnie w wyznaczonym miejscu. Dotyczy to zarówno
opiekunów, jak i dzieci.



Akceptujemy fakt, że na terenie klubu robione są zdjęcia, które później publikujemy na stronie internetowej
klubu i wykorzystujemy je w celach informacyjno-promocyjnych projektu. Jeżeli opiekun nie wyraża zgody
na publikację zdjęć swoich i dziecka powinien o tym powiadomić koordynatora osobiście i e-mailowo:
szansa4@o2.pl



Stowarzyszenie O.T.TRAD „Szansa” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione na terenie klubu
oraz poza klubem (wózki i inne).



Klub jest przestrzenią rodzin, możesz w nim realizować swoje pasje i pomysły, jesteśmy na nie otwarci,
wszelkie propozycje proszę kierować do koordynatora lub prowadzącego zajęcia



Zajęcia w klubie odbywają się w ramach projektu ”Rodzinny kącik” dofinansowanego ze środków
m.st.Warszawy. Adresatami zadania mogą być rodziny z terenu m.st. Warszawy.



Nieprzestrzegania regulaminu wiąże się z decyzją o wykreśleniu z listy uczestników klubu.



W ramach projektu „Rodzinny kącik” odpłata miesięczna za jedne zajęcia (Chance for You lub SzansoNutki) wynosi 20 zł. miesięcznie/zachęcamy do wpłat jednorazowych



Większość działań w projekcie „Rodzinny kącik” jest nieodpłatna, ale istnieje możliwość wsparcia naszych
działań statutowych pokrywających środki własne projektu.

Dane do przelewu:
Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 79,
Warszawa 02-094
ING Bank Śląski
Numer konta: 61 1050 1041 1000 0022 6326 7474
W tytule: Darowizna na cele statutowe stowarzyszenia O.T.TRAD Szansa
Z góry dziękujemy za wsparcie i inwestycję w rozwój Waszych dzieci!

