
REGULAMIN ZAJĘĆ WAKACYJNE STACJE POCIĄGU DO KULTURY

Organizatorem zajęć wakacyjnych jest Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni.

1. Uczestnicy zajęć wakacyjnych przebywają pod opieką Instruktorów zgodnie z harmonogramem. 
2. Zajęcia są kierowane dla dzieci pomiędzy 8 a 15 rokiem życia.
3. Rodzice/ Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do GOK-u i z powrotem.
4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do
złożenia stosownego oświadczenia u Organizatora.
5.  Organizator  zastrzega sobie prawo zmian w grafiku zajęć wakacyjnych o czym poinformuje
( telefonicznie lub osobiście) Rodzica lub Opiekuna dziecka.
6.  Dokumentem stwierdzającym o obecności  na  zajęciach wakacyjnych jest  prowadzona przez
instruktora lista obecności.
7. Wniesienie opłaty za zajęcia jest jednoczesną akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na
nieodpłatną publikację wizerunku dziecka uczęszczającego na zajęcia w mediach lokalnych: prasa,
strona internetowa oraz fb w celach promocyjnych.
8. Uczestnicy zajęć wakacyjnych mają prawo do :
- spokojnego wypoczynku,
- uczestniczenia w proponowanych zajęciach,
- korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu zajęć.
9. Uczestnicy mają obowiązek:
- bezwzględnie podporządkować się poleceniom Instruktorów,’
- przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
- brać udział w realizacji programu zajęć wakacyjnych,
- zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
-  szanować  mienie,pomoce  dydaktyczne  (  za  szkody  wyrządzone  przez  dziecko,  materialnie
odpowiedzialni są Rodzice lub Opiekunowie),
- uczestnik zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw, aktywności.
10.  Samowolne  oddalenie  się  od  Instruktorów,  niesubordynacja,  niezdyscyplinowanie,  nie
wykonywanie  poleceń,  nieprzestrzeganie  regulaminu  będzie  skutkowało  upomnieniem,  a  w
ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach wakacyjnych ( bez możliwości zwrotu
opłaty).
11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie rzeczy należących do
uczestników.
12. W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia materiały niezbędne do realizacji zajęć oraz
zapewnia wodę.
13. Rodzice lub Opiekunowie mają obowiązek:
- dokonać wpłaty za zajęcia podczas zapisów – najpóźniej do 27.06.2019,
- odebrać dziecko niezwłocznie po zakończeniu zajęć,
- opłata za zajęcia: kartonowe, taneczne, kreatywne, ilustracyjne wynoszą 50 zł/ tydzień;
zajęcia:  malarskie wynoszą 80 zł/tydzień; zajęcia:  aktywne, planszowe, filmowe, plenerowe są
bezpłatne,
- wypełnić deklarację uczestnictwa.
 14.Warunkiem  uczestnictwa  w  zajęciach  jest  akceptacja  wszystkich  punktów  niniejszego
regulaminu.

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam /- łem się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję
jego treść. 

………………………………………………………………… ( data, podpis Rodzica/ Opiekuna)



Deklaracja udziału dziecka w zorganizowanych zajęciach 
Wakacyjne Stacje Pociągu do Kultury

Deklaruję chęć uczestniczenia mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez GOK w Zawoni

pod opieką instruktorów zgodnie z harmonogramem poszczególnych zajęć.

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………………………

wiek ……………………………………….

numer telefonu: rodzica/opiekuna  ………………………………………………………………

adres e-mail …………………………………………………………………………………..

UWAGI DOTYCZĄCE DZIECKA:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Osoby upoważnione do odbierania dziecka:

Imię i nazwisko wskazanej osoby 

OŚWIADCZENIA:

Wyrażam  /  nie  wyrażam zgody  na  samodzielny  powrót  mojego  dziecka  do  domu  po

zakończonych zajęciach wakacyjnych.

Oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam,że zapoznałam / - łem się z Polityką Prywatności opracowaną dla GOK.

Oświadczam, że zapoznałam /- łem się z Regulaminem zajęć wakacyjnych.

…………………………………………………………………….

( podpis Rodziców / Opiekunów )            


