
 

Regulamin projektu „Matka ma wychodne”  

 

1. W ramach projektu „Matka ma wychodne” (dalej Projekt) Centrum Kultury i Sztuki w 
Skierniewicach zapewnia opiekę na dziećmi widzów – rodziców/opiekunów prawnych w 
trakcie seansu filmu odbywającego się w Sali koncertowej w CKiS . 

2. CKiS zapewnia opiekę na dziećmi w swojej siedzibie – sala zabaw Motylarnia. 
3. CKiS zapewnia opiekę dzieciom w wieku od 3 do 6 lat, wyłącznie w czasie, gdy rodzic/opiekun 

prawny przebywa na seansie filmu. 
4. Koszt opieki nad jednym dzieckiem w czasie seansu wynosi 15 zł brutto.  
5. Zapłata za opiekę następuje w kasie CKiS (Stacja Centrum). 
6. W celu skorzystania z opieki nad dzieckiem rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do 

powiadomienia CKiS o chęci skorzystania z opieki minimum na dzień przed seansem. 
7. Zgłoszenia, o jakich mowa w pkt 6 należy dokonywać mailowo na adres warsztaty@cekis.pl. 
8. Opieka jest realizowana wyłącznie na podstawie potwierdzonego przez CKiS przyjęcia 

zgłoszenia, o jakim mowa w pkt 6. 
9. Przy oddaniu dziecka pod opiekę opiekunki, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do 

przekazania wypełnionego i podpisanego formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

10. Wzór formularza jest dostępny w Stacji Centrum oraz na stronie internetowej www.cekis.pl 
11. CKiS zastrzega, iż sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi, które nie wykazują żadnych 

objawów choroby. W przypadku przyprowadzenia dziecka wykazującego oznaki choroby, 
CKiS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dziecka pod opiekę. 

12. CKiS zapewnia opiekę nad dziećmi na 10 minut przed rozpoczęciem seansu do momentu 
odebrania dziecka przez opiekuna/rodzica po seansie, co powinno nastąpić najpóźniej 10 
minut po zakończeniu seansu. 

13. Przyjęcie dziecka pod opiekę, a także jego odbiór odbywa się w miejscu wyznaczonym przez 
CKiS – Sala Motylarnia.  

14. Przy odbiorze dziecka rodzic/opiekun prawny potwierdza odebranie dziecka w formularzu. 
15. CKiS zastrzega możliwość sprawdzenia dokumentu tożsamości przy przekazaniu/odbiorze 

dziecka od opiekunki. 
16. W czasie sprawowania opieki, CKiS zastrzega sobie prawo do wywołania rodzica/opiekuna 

prawnego z seansu. 
17. Rodzic/opiekun prawny dziecka ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za wszelkie 

szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez dziecko. 
18. CKiS nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez dzieci na terenie Motylarni. 
19. Osoby sprawujące opiekę nie są uprawnione do podawania dziecku lekarstw, posiłków i 

napojów. 
20. CKiS nie bierze odpowiedzialności za wypadki wynikające z tytułu nieprzestrzegania 

postanowień niniejszego regulaminu. 
21. CKiS przetwarza dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Klauzula informacyjna 

stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 
 


