
Modri Zajec, ustvarjalnice za otroke na Dunaju 

PRAVILA NA DOGODKIH 
 

1. Udeleženci dogodkov so otroci, občasno pa tudi njihovi starši, sicer prijavitelji. Organizator 

dogodkov je organizacija Modri Zajec. 

 

2. Organizator zagotovi prostor, material, izvedbeno ekipo in programsko vsebino na dogodku, v 

skladu s pravili poslovanja organizacije.  

 

3. Udeleženci se dogodka udeležijo ob dogovorjeni uri. V primeru zamude, prijavitelji o tem 

predčasno obvestijo organizatorja po telefonu ali preko elektronske pošte.  

 

4. Prijavitelji poskrbijo, da so udeleženci oblečeni in opremljeni v skladu s predhodnimi navodili 

ali priporočili organizatorja.  

 

5. Udeleženci prinesejo s seboj material, pripomočke in malico, v kolikor je organizator to 

priporočal v predhodnem informativnem sporočilu za prijavitelje. 

 

6. Na dogodkih velja pravilo strpnosti in spoštovanja do oseb, živali, rastlin in predmetov v 

prostoru oz. okolju.  

 

7. Udeleženci upoštevajo navodila in pravila, ki jih predstavijo vzgojitelji na začetku vsakega 

dogodka. V kolikor kateri od udeležencev ne upošteva ali krši pravila, se mu izreče vzgojni 

ukrep (več o tem v točki: Vzgojni ukrepi). 

 

8. Nasilje v kakršnikoli obliki, na dogodkih organizacije ni dovoljeno.  

 

9. Na dogodke ni dovoljeno prinašati ostrih predmetov ali predmetov, ki bi lahko predstavljali 

nevarnost za udeležence. 

 

10. Na dogodkih, v času programskih dejavnosti, ni dovoljeno uporabljati mobilnih telefonov ali 

drugih tehnoloških naprav. V kolikor udeleženec krši to pravilo, se mu naprava lahko odvzame 

in vrne ob koncu programskih dejavnosti. 

 

11. Organizacija, na dogodkih, ne prevzema nobene odgovornosti za lastnino udeležencev. V 

kolikor pride do odtujitve se v postopek najprej vključi prijavitelje; starše oz. pooblaščene 

skrbnike, nato po potrebi še pristojne organe.  

 

12. Z inventarjem, materialom in drugimi predmeti na dogodkih se ravna skrbno in previdno.  

 

13. Uničenje inventarja ali predmetov v lasti oz. odgovornosti organizacije, s strani udeležencev, 

se plača glede na škodno cenitev. Škodo plača prijavitelj; starš oz. pooblaščeni skrbnik 

udeleženca, ki je škodo povzročil.  

 

14. Organizator oz. vzgojitelji prevzemajo odgovornost za mladoletne udeležence samo v času 

trajanja dogodka, od prevzema do predaje prijaviteljem; staršem oz. pooblaščenim skrbnikom 

in samo pod pogojem, da udeleženec upošteva pravila dogodka.  

 

15. Udeleženci lahko s seboj prinesejo malico, ki jo pojedo v odmoru med programskimi 

dejavnostmi. 

 

16. Vzgojni ukrep; V kolikor udeleženec s svojim vedenjem moti ali celo ogroža druge 

udeležence dogodka, krši ali ne upošteva pravil, se lahko proti njemu izreče vzgojni ukrep in 

sicer se pokliče njegove prijavitelje, ki so dolžni nemudoma priti po njega. V kolikor se 

prijavitelji ne odzovejo, lahko organizator uredi prevoz do doma udeleženca v spremstvu 

enega od vzgojiteljev in sicer na stroške prijavitelja.  
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