
Regulamin Junior Jazz Klub Miejskiego Centrum Kultury w 2022 r. 

1. Junior Jazz Klub opieki („Klub”) mieści się w osobnym pomieszczeniu, 

wydzielonym do tego celu przez Miejskie Centrum Kultury („MCK”) w Arenie Lodowej 

przy ul. Strzeleckiej 24/26 w Tomaszowie Mazowieckim. 

2. MCK udostępnia Klub wyłącznie na czas trwania organizowanych w Arenie 

Lodowej wydarzeń podczas 6. Love Polish Jazz Festival. Klub będzie czynny 

w terminie 17 – 18 września 2022 r., w godz. 17:30 – 22:00. 

3. Klub przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 lat do 12 lat.  

4. Pozostawianie dzieci w Klubie jest bezpłatne. 

5. MCK nie zapewnia wyżywienia dla dzieci.  

6. Osoby pozostawiające dzieci w Klubie są zobowiązane do zapoznania się 

z niniejszym Regulaminem oraz do podpisania oświadczenia, którego treść stanowi 

załącznik do niniejszego Regulaminu. Wypełnione oświadczenia opiekuna prawnego 

przyjmowane są w Miejskim Centrum Kultury, plac Kościuszki 18 lub drogą 

elektroniczną na adres zgloszenia@mck-tm.pl do dn. 9 września 2022 r. do godz. 18. 

7. Dzieci niepełnosprawne pozostawione w Klubie muszą znajdować się pod opieką 

opiekuna prawnego. Pozostawienie dziecka niepełnosprawnego bez opieki opiekuna 

prawnego jest możliwe jedynie po ustaleniu tego faktu z obsługą Klubu. Klub zastrzega 

sobie prawo do odmowy przyjęcia dziecka niepełnosprawnego bez opieki opiekuna 

prawnego, w przypadku, gdy warunki oraz zapewniana przez Klub opieka jest w 

ocenie pracownika Klubu niewystarczająca do wykonania prawidłowej opieki nad 

dzieckiem niepełnosprawnym. 

8. Z uwzględnieniem postanowień ustępu 7, Klub świadczy opiekę wyłącznie dla 

dzieci zdrowych. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy opieki nad dzieckiem, które 

w opinii pracownika Klubu przejawia oznaki choroby np. gorączka, katar, kaszel, 

duszności.   

9. Przed pozostawieniem dziecka opiekun prawny zobowiązany jest zawiadomić 

pracownika Klubu o wszelkich chorobach, na które dziecko cierpi.  

10. Opiekę nad dziećmi – z uwzględnieniem ust. 7 – sprawują osoby wyznaczone 

do tego celu przez MCK. 

11. Rodziców/opiekunów prosimy o pozostawianie dzieci bez łańcuszków, kolczyków 

oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla dzieci 

bawiących się w Klubie.   

12. Osoby pozostawiające dzieci w Klubie są zobowiązane do poinformowania dzieci 

o obowiązku bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem korzystania z urządzeń 

znajdujących się w Klubie oraz kulturalnego zachowania w trakcie pobytu w Klubie. 

13. Osoby pozostawiające dzieci w Klubie są zobowiązane do ich odebrania 

niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia, na czas którego dzieci zostały 

pozostawione pod opieką MCK, nie później jednak niż w ciągu 30 minut od chwili 

zakończenia wydarzenia. 

14. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

na osobach i mieniu przez swoje dzieci. 

15. Za rzeczy pozostawione w Klubie, MCK nie ponosi odpowiedzialności.   


