10 zasad „KLUBU MAŁEGO PODRÓŻNIKA”
1. Gdzie będziemy się spotykać?
Miejscem naszych podróży będzie Wadowickie Centrum Kultury.
2. Skąd rodzice będą się dowiadywać o spotkaniach „Klubu Małego Podróżnika”?
Terminy i tematyka spotkań będzie dostępna na stronie internetowej WCK, profilu
facebookowym i plakatach.
3. Kto może należeć do „Klubu Małego Podróżnika”?
Na spotkania zapraszamy małych odkrywców w wieku 6-9 lat.
4. Jak często będziemy się spotykać?
Nasze warsztaty odbywać się będą raz w miesiącu, zazwyczaj w drugi czwartek miesiąca
o godzinie 17:00.
5. Co zrobić aby dziecko mogło należeć do „Klubu Małego Podróżnika”
 wyślij mailowe zgłoszenie dziecka na adres malypodroznik@wck.wadowice.pl
 podaj w zgłoszeniu imię, nazwisko, wiek dziecka, miejscowość oraz numer telefonu
do jednego z rodziców
 jeśli zajęcia w ramach „Klubu Małego Podróżnika” spodobają się Twojemu dziecku
pamiętaj o zgłoszeniu na kolejne warsztaty
 zgłoszenia są przyjmowane od 4 dnia każdego miesiąca (decyduje kolejność).
6. Kilka ważnych postanowień:
 dbając o komfort dzieci na zajęciach możemy przyjąć na każde spotkanie
maksymalnie 25 dzieci
 warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest potwierdzający mail zwrotny od
organizatora
 szanujemy siebie nawzajem dlatego ważną informacją dla nas jest zawiadomienie
o nagłej rezygnacji lub niedyspozycji dziecka najpóźniej w dniu spotkania do
godziny 10:00
 spotkania w „Klubie Małego Podróżnika” są bezpłatne
 nie można zapisać się na wszystkie spotkania.
7. Mali podróżnicy na spotkaniu otrzymają paszporty, do których zbierają pieczątki
z poszczególnych spotkań, a także „Notatnik podróżnika” w którym będą opisywać swoje
przygody i ciekawostki.
8. Każdy może się rozchorować dlatego w przypadku nagłej niedyspozycji prowadzącego
możemy odwołać spotkanie „Klubu Małego Podróżnika”.
9. Drodzy rodzice jeśli dziecko jest pod stałą opieką lekarską lub poradni psychologiczno –
pedagogicznej czy innych podobnych placówek lub są informacje, które według Państwa
powinniśmy wiedzieć o dziecku, to bardzo prosimy o zgłoszenie takiej informacji
opiekunowi „Klubu Małego Podróżnika”.
10. Co dzieci mają zabrać na spotkania „Klubu Małego Podróżnika”?
Dobry humor, pozytywną energię oraz chęć poznawania świata.

