
REGULAMIN ZAJĘĆ ANIMACJI DLA DZIECI 
 

1. Organizatorem Animacji dla dzieci jest Gminne Centrum Informacji w Mosinie. 

2. Prowadzenie zabaw i animacji przez animatora nie polega na przejęciu opieki  

nad dziećmi, a jedynie na zorganizowaniu czasu wolnego dzieciom. 

3. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 5 do 12 lat. 

4. Ze względów bezpieczeństwa maksymalna ilość dzieci na zajęciach wynosi  

do 15 uczestników. 

5. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe. 

6. Uczestnicy animacji przynoszą ze sobą własne napoje. 

7. Dzieci przychodząc na zajęcia przynoszą sportowe obuwie na zmianę. 

8. Animacje dla dzieci są bezpłatne. 

9. Za przyprowadzenia i odbiór dzieci  w określonych godzinach, odpowiedzialni 

 są rodzice/opiekunowie prawni lub osoby upoważnione. 

10. Rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona przyprowadzający dziecko na animacje 

zobowiązany jest zostawić aktualny numer telefonu zapoznać się z regulaminem  

i podpisać listę. 

11. Zajęcia będą odbywać się w zależności od panujących warunków atmosferycznych 

 (w świetlicy lub na świeżym powietrzu). 

12. Animator może odmówić prowadzenia zajęć z dzieckiem, które nie słucha jego poleceń. 

13. Animator wykorzystuje do malowania twarzy dzieciom produkty atestowane, które 

spełniają rygorystyczne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i nietoksyczności, dzięki 

czemu bez obaw można je stosować na skórze dzieci nawet alergików. Jednak zawsze 

należy zachować ostrożność i pamiętać, że nawet atestowane produkty mogą wywołać 

nieprzewidziane reakcje skórne. Jeżeli zdecydowaliście się Państwo na malowanie 

twarzy w trakcie animacji, upewnijcie się, czy nie są one uczulone.  

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych czy osób upoważnionych zwalnia animatora od 

odpowiedzialności związanej ze skutkami wynikającymi  z użycia farb. 

14. Na zajęciach będą robione grupowe zdjęcia, które będą umieszczone na stronach 

internetowych gci.mosina.pl, mosina.pl, na portalach społecznościowych Fanpage 
Gminnego centrum Informacji i Gminy Mosina, na grupie Animacje dla dzieci w Gminie Mosina 

oraz lokalnej gazecie. 

15. Sołtys lub osoba upoważniona zobowiązani są do przygotowania pomieszczenia 

usuwając cenniejsze, niebezpieczne przedmioty, meble i zapewnią odpowiednią 

przestrzeń do prowadzenia zabaw. 

16. Sołtys lub osoba upoważniona zobowiązany jest do otwierania i zamykania świetlicy 

wiejskiej. 

17. W wyjątkowych sytuacjach animacje mogą zostać odwołane. Informacje zostaną 

przekazane sołtysowi i umieszczone na stronie internetowej GCI i fanpage na FB 

Gminnego Centrum Informacji w Mosinie i na grupie Animacje dla dzieci w Gminie 

Mosina. 

18. Uczestnictwo dziecka  w zajęciach, jest jednoznaczne z akceptacją powyższego 

regulaminu jego rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej. 

 

 

 
 


