
Regulamin korzystania z Opieki w „Klubiku Kliffiego” w Galerii Klif  

1. Opieka w „Klubiku Kliffiego” w Galerii Klif (dalej Opieka) przeznaczona jest dla dzieci w 

wieku od 3 do 9 lat. 

2. Opiekę nad dziećmi sprawuje jedna wyznaczona do tego dorosła osoba, która sprawuje nad 

dziećmi nadzór oraz ponosi za nie odpowiedzialność. Osoba sprawująca opiekę nad dziećmi 

posiada wykształcenie pedagogiczne lub przebyła kurs opieki nad dziećmi i animacji czasu 

wolnego. Pod Opieką może znajdować się w tym samym czasie maksymalnie czwórka dzieci. 

3. Opieka organizowana jest w dniach: 6.11.2021, 20.11.2021., 4.12.2021, 18.12.2021, w godz. 

12:00-18:00 (przerwa 15:00-15:20). 

4. Opieka organizowana jest w specjalnie zaaranżowanym lokalu (dalej Lokal) znajdującym się na 

terenie Galerii Klif.  

5. Opieka polega na zapewnieniu w Lokalu dzieciom zabaw i rozrywki, w szczególności poprzez 

zabawę przy stolikach i krzesełkach (rysowanie, malowanie, kolorowanie itp.). Podczas 

sprawowania Opieki dzieci nie mogą opuszczać Lokalu. 

6. Rodzice (opiekunowie), którzy zamierzają powierzyć dzieci Opiece, zobowiązani są do 

poinformowania o tym osobę sprawującą Opiekę oraz do wypełnienia w dwóch egzemplarzach 

protokołu przekazania dziecka. Rodzice (opiekunowie) otrzymują jeden egzemplarz tego 

protokołu wraz z odpisem niniejszego Regulaminu. Warunkiem przyjęcia dziecka pod Opiekę 

jest wypełnienie wszystkich rubryk protokołu oraz podanie dwóch numerów telefonów, w tym 

przynajmniej jeden numer do rodzica (opiekuna) przekazującego dziecko do Opieki. 

7. Opieka trwa maksymalnie dwie godziny. Jeżeli rodzic (opiekun) nie odbiera dziecka po upływie 

dwóch godzin, zostaje na niego nałożona kara w wysokości 50,00 zł za każde rozpoczęte 30 

min, chyba że przed upływem tej godziny rodzic (opiekun) poinformuje osobę sprawującą 

opiekę o woli przedłużenia opieki. Opieka może być przedłużona maksymalnie do 3 godzin. 

Rodzice (opiekunowie) sami pilnują godziny zakończenia Opieki i wyjścia dziecka. 

8. Dziecko może zostać odebrane z Opieki jedynie przez rodzica (opiekuna), które je pod Opieką 

pozostawił, chyba że wystąpiły szczególne okoliczności uniemożliwiające odebranie dziecka 

przez te osoby. Za te szczególne okoliczności uważa się przede wszystkim: śmierć opiekuna, 

ciężki uszczerbek na zdrowiu uniemożliwiający odebranie dziecka. 

9. Jeżeli rodzice (opiekunowie) nie odbierają dziecka w ciągu 2 godzin po upływie ustalonego 

czasu, osoba sprawująca Opiekę uprawniona jest do zawiadomienia policji o ewentualnym 

porzuceniu dziecka. Wszelkie koszty związane z wszczęciem tego rodzaju postępowania 



ponoszą rodzice (opiekunowie), którzy pozostawili dziecko pod Opieką. 

10. W przypadku, gdy dziecko pozostawione pod Opieką chce opuścić Lokal, albo sprawia 

trudności w sprawowaniu Opieki, osoba ją sprawująca uprawniona jest do poinformowania 

rodzica (opiekuna) o konieczności wcześniejszego odebrania dziecka. Osoba sprawująca Opiekę 

może odmówić przyjęcia dziecka, które sprawia problemy wychowawcze, bądź stanowi 

zagrożenie dla innych dzieci. 

11. W trosce o dobro dzieci pozostających pod Opieką, zabrania się przebywania w Lokalu dzieci 

będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Obowiązkiem 

rodziców (opiekunów) jest poinformowanie osoby sprawującej Opiekę o schorzeniach i 

niepełnosprawnościach dziecka, takich jak np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu, itp. W 

sytuacji widocznej choroby dróg oddechowych lub Opieka opiekę ma prawo odmówić przyjęcia 

dziecka. 

12. Przed powierzeniem dziecka pod Opiekę dziecko powinno skorzystać z toalety. Osoba 

sprawująca Opiekę nie odprowadza dziecka do toalety, ani nie zmienia pieluszki, jeśli dziecko 

takową posiada. W takiej sytuacji może co najwyżej zawiadomić rodzica o konieczności 

odprowadzenia dziecka do toalety (o ile dziecko to zasygnalizuje), bądź przebrania. Opieka nie 

odpowiada za szkody i zabrudzenia na ubraniach powstałe podczas sprawowania Opieki.  

13. Opieka nie zapewnia dzieciom jedzenia i picia. W Lokalu zabrania się spożywania żywności i 

napojów, nawet tych pozostawionych przez rodziców (opiekunów).  

14. Przed rozpoczęciem Opieki dziecko powinno pozostawić swoje ubrania wierzchnie na wieszaku 

w Lokalu. Podczas sprawowania Opieki dzieci nie mogą mieć zegarków, łańcuszków lub 

jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów. 

15. Opieka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na wieszaku takie jak buty, 

ubrania, jak również za pozostawione w Lokalu inne rzeczy wartościowe jak np. telefon, tablet 

itd. 

16. Wypełnienie formularza przekazania dziecka i przekazanie dziecka pod Opiekę jest 

równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

17. Organizatorem akcji Opieka w „Klubiku Kliffiego” w Galerii Klif jest Deemedia Edyta 

Osmólska z siedzibą ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin na podstawie umowy o współpracy 

zawartej z Galerią Klif w Gdyni.  


