Šeimų sekmadienis MO muziejuje
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MO šeimų sekmadieniuose kviečiamos dalyvauti šeimos su 3-8 m. vaikais.
Užsiėmimai vyksta kiekvieną sekmadienį 10:30; 11:30; 12:30 ir 13:30. Vieno
užsiėmimo trukmė 45 min.
Užsiėmime dalyvauja ne daugiau nei 20 vaikų.
Tėvai ar lydintys vaiką asmenys gali stebėti užsiėmimą. Jeigu vaikas noriai lieka
vienas, tėvai ar lydintis asmuo gali jį palikti viso užsiėmimo metu ir pasiimti šiam
pasibaigus. Jei vaikas norėtų susisiekti su tėvais ar lydinčiuoju asmeniu užsiėmimo
metu, mes išpildysime šį jo prašymą.
Taisyklės

1. Jeigu vaikas užsiėmime noriai lieka vienas, lydintis asmuo turi pasirašyti
registracijos žurnale. Jame prašome nurodyti vaiko vardą, amžių ir savo telefono
numerį bei vardą. Prašome atidžiai užpildyti formą ir pateikti tikslią informaciją. Už
pateiktos informacijos teisingumą atsako registracijos formą pildęs už vaiką
atsakingas asmuo.
2. Po užsiėmimo prašome atvykti pasiimti vaiką.
3. Lydintis asmuo patvirtina, kad viso užsiėmimo metu bus pasiekiamas telefonu,
nurodytu registracijos žurnale.
4. Vaiką pasiimti gali tik tas asmuo, kuris paliko jį užsiėmime.
5. MO laisvalaikio erdvėje vaikai visada laukiami. Prieš paliekant vaiką šioje erdvėje,
prašome jūsų susipažinti su šiomis Taisyklėmis bei patvirtinti, kad vaiko sveikatos
būklė leidžia jam būti ir žaisti MO užsiėmimuose. Informuojame, kad jūs esate
atsakingas už vaiko elgesį MO laisvalaikio erdvėje bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą
ar dėl jo veiksmų atsiradusį kitų vaikų sveikatos sutrikimą. Už MO laisvalaikio erdvei
bei tretiesiems asmenims padarytą žalą atlyginima LR teisės aktų nustatyta tvarka.
6. Mums svarbūs jūsų vaikai. Taigi, jei kiltų abejonių dėl jūsų vaiko sveikatos būklės
ar galimybių naudotis MO laisvalaikio erdve, MO darbuotojai turi teisę neleisti vaikui
ja naudotis.
7. Mes norime, kad visi vaikai mėgautųsi užsiėmimais, todėl prašysime užsiėmimuose
nedalyvauti tų vaikų, kurie yra nedrausmingi, trukdo kitiems vaikams, gadina
laisvalaikio erdvę ar joje esančius daiktus.
8. Jei jūsų vaikas elgsis nedrausmingai, iš karto su jumis susisieksime ir jus apie tai
informuosime.
9. Mums svarbi jūsų vaiko gerovė. Tačiau informuojame, kad už vaiko saugumą
atsako jo tėvai, įstatyminiai atstovai ar kiti pilnamečiai vaiką lydintys asmenys.
10. Į MO laisvalaikio erdvę maisto ir gėrimų neštis negalima.
11. Žinome, kad jūs geriausiai galite pasirūpinti savo vaikais ir jų higiena. Todėl
informuojame, kad MO užsiėmimų vadovas nėra atsakingas už nešvarių drabužių,
sauskelnių keitimą ar kitą priežiūrą.
12. Laisvalaikio erdvė laukia vaikų nuo 3 iki 8 metų amžiaus. Mes pasirūpinsime jūsų
vaiko pramogomis tik užsiėmimų metu. MO ugdo ir edukuoja vaikus, tačiau vaikų
priežiūrą ir auklėjimą perleidžiame į atsakingas tėvų rankas.

