
 

 
REGULAMIN  

akcji „Ferie z GCKiR” – 2020 
 
  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin akcji „Ferie z GCKiR” - 2020, zwanej dalej „akcją”, obowiązuje: 

a) wszystkich uczestników akcji; 

b) rodziców/opiekunów prawnych dziecka; 

c) wychowawców/opiekunów akcji.  

2. Organizatorem akcji jest Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach z siedzibą 42-274 Konopiska, 

ul. Sportowa 60, tel. (34) 344 19 33, dalej „GCKiR”.   

3. Uczestnikami akcji są dzieci uczęszczające do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Konopiska.  

4. Miejscem akcji są objęte obiekty GCKiR oraz miejsca odwiedzane w ramach organizowanych wycieczek, 

uwzględnione w harmonogramie (programie) akcji.  

5. Wychowawcy/opiekunowie akcji, zapewniają stałą opiekę nad uczestnikami akcji, w godzinach jej trwania tj. 

od godz. 10.00 do godz.14.00.      

 

 

CZAS TRWANIA AKCJI 

1. „Ferie z GCKiR” - 2020 trwają w okresie od dnia 13 stycznia 2020 do dnia 24 stycznia 2020.   

2. Zajęcia odbywają się w dniach od poniedziałku do piątku w godz.10.00 – 14.00.  

3. Dzieci uczestniczą w zajęciach organizowanych przez GCKiR wg załączonego harmonogramu  

 

 

ZASADY REKRUTACJI 

 

1. Udział w akcji  jest dobrowolny. 

2. O przyjęciu na zajęcia w ramach akcji decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Ilość dzieci na poszczególne zajęcia jest ograniczona, określona harmonogramem.  

4. Zapisy na akcję prowadzone są w formie telefonicznej (nr telefonu zamieszczony w harmonogramie) lub/i 

osobiście w siedzibie GCKiR ul. Sportowa 60 - jednak nie później niż na trzy dni przed zajęciami 

stacjonarnymi i 7 dni przed organizowaną wycieczką. 

5. Istnieje możliwość zapisania dziecka na zajęcia w inny dzień, w miarę istnienia wolnych miejsc. 

6. Zapisy odbywają się na podstawie wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, 

pisemnego oświadczenia (karty uczestnictwa) uczestnika akcji – wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. Oświadczenie (karta zgłoszenia) jest do pobrania na stronie www.konopiska.pl oraz                            

w siedzibie GCKiR.   

7. Oświadczenia (karty uczestnictwa) należy składać w siedzibie GCKiR.    

8. Organizowane wycieczki są odpłatne w wysokości podanej w harmonogramie. Opłaty dokonuje się razem               

z zapisem dziecka na wycieczkę jednak nie później niż 7 dni przed datą wyjazdu. 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. Dzieci uczestniczą w zajęciach ujętych w harmonogramie danego dnia. 

2. Uczestnicy akcji mają prawo do:  

a) uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach,   

b) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu akcji, 

c) uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców/opiekunów lub kierownika akcji.  

http://www.konopiska.pl/


3. Uczestnicy akcji mają obowiązek:  

a) podporządkowania się poleceniom wychowawców/opiekunów, 

b) przestrzegania ramowego harmonogramu dnia, 

c) brania czynnego udziału w programowych zajęciach,  

d) postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki, zachowywać się w sposób 

nieutrudniający innym udziału w zajęciach,  

e) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,  

f) szanowania rzeczy własnych i kolegów, 

g) przestrzegania ogólnych zasad Bhp i ppoż.,  

h) natychmiastowego powiadomienia wychowawców/opiekunów o zaistniałych problemach                                  

i zdarzeniach, 

i) zapoznania   się   wraz   z   rodzicami/opiekunami prawnymi   z   harmonogramem akcji oraz  

niniejszym regulaminem i jego przestrzegania.    

4. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników, w trakcie wyznaczonych godzin zajęć nie mogą oni przebywać 

poza pracowniami (jedynie w przypadku wynikającym z programu zajęć).  

5. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania się dziecka, 

szczególnie o naruszeniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem do 

wykluczenia dziecka z udziału w zajęciach. W tym przypadku rodzice są zobowiązani do natychmiastowego 

odebrania dziecka. 

 

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW    

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za: 

a) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci, zgodnie z harmonogramem zajęć; 

b) bezpieczną drogę dziecka z domu do GCKiR i z powrotem; 

c) dostarczenie (w razie takiej potrzeby) pisemnego upoważnienia dla osoby legitymującej się 

dokumentem tożsamości, która może odebrać dziecko po zajęciach; 

d) złożenie pisemnego oświadczenia, w przypadku samodzielnego przychodzenia na zajęcia i powrotu z 

zajęć do domu swojego dziecka; 

e) do wyposażenia dziecka w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i 

przewidzianych zajęć; 

f) zgłoszenie w składanym oświadczeniu (karcie uczestnictwa), faktu potrzeby regularnego podawania 

leków swojemu dziecku lub innych przeciwskazań do udziału w poszczególnych zajęciach lub 

wycieczce;  

g) wypełnienie i podpisanie oświadczenia (karty uczestnictwa).   

2. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do pokrycia kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez 

dziecko. 

 

 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA  

 

1. Zapewnienie wykwalifikowanej opieki wychowawców/opiekunów. 

2. Realizacja zajęć zgodnych z harmonogramem akcji.  

3. Zapewnienie infrastruktury i sprzętu do zajęć, z zachowaniem zasad Bhp i ppoż. 

4. Natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych uczestnika akcji o zaistniałych  

wypadkach, urazach, problemach wychowawczych i zgłoszonych przez uczestnika dolegliwościach 

zdrowotnych.  

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników akcji oraz za zniszczenia rzeczy należących 

do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników akcji.    



2. Organizator akcji zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie zajęć, podyktowanych  

szczególnymi  względami, na które organizator  nie ma bezpośredniego wpływu.    

3. Uczestnictwo w akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyjścia poza teren GCKiR.   

4. Podpisanie oświadczenia (karty uczestnictwa) przez rodzica/opiekuna prawnego jest równoznaczne                             

z akceptację zapisów niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych     

(klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych w akcji „Ferir z GCKiR” - 2020 zawarta jest                             

w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu). 

 

 

 

Konopiska, dnia 16 grudnia 2019 r. 

 

        Z upoważnienia p.o. Dyrektora GCKiR 

              Marcin Kowalski  


