Regulamin Zajęć letnich i zimowych w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą
w Nieporęcie

Termin i harmonogram akcji:
Zajęcia letnie i zimowe odbywają się w placówkach Gminnego Ośrodka Kultury Nieporęt,
w godz. od 10.00 do 14.00,:
1) w Nieporęcie: ul. Dworcowa 9a,
2) w Beniaminowie; Beniaminów 38a,05-127 Białobrzegi,
3) w Zegrzu Południowym, Osiedle Wojskowe 13, 05-130 Zegrze Południowe,
4) w Kątach Węgierskich, ul. Kościelna 22, 05-126 Nieporęt,
5) w Stanisławowie Drugim, ul. Wolska 71a, 05-119 Legionowo,
6) w Wólce Radzymińskiej, ul. Szkolna 81, Wólka Radzymińska,
w wymiarze i terminach każdorazowo ustalanych przez organizatora.
Zapisy i opłaty:
1. Zapisy na zajęcia letnie i zimowe przyjmowane są w placówkach Gminnego Ośrodka
Kultury Nieporęt, telefonicznie oraz drogą elektroniczną.
2. W zajęciach letnich i zimowych mogą uczestniczyć dzieci od siódmego roku życia.
3. Pierwszeństwo w zajęciach maję dzieci uczęszczające na zajęcia do Gminnego Ośrodka
Kultury lub jego filii.
4. W drugiej kolejności zapisywane są dzieci z Gminy Nieporęt.
5. Obowiązkowe jest wypełnienie i podpisanie przez opiekuna formularza zgłoszeniowego
„OGÓLNA KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ I IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY Z SIEDZIBĄ W NIEPORĘCIE (dalej: ZAJĘCIA)”
6. Liczba miejsc jest ograniczona – o przyjęciu na listę decyduje data wpłaty (przy
jednoczesnym spełnieniu pkt. 3 i 4).
7. Opłata za tydzień udziału w zajęciach letnich i zimowych jest każdorazowo ustalana przez
organizatora.
8. Opłaty przyjmowane są gotówką, w placówkach Gminnego Ośrodka Kultury Nieporęt lub
przelewem na konto:
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 9a, 05-126 Nieporęt, Bank Spółdzielczy
O/Nieporęt 10 8013 1029 2003 0070 6120 0001, „tytułem”: Zajęcia letnie/ zimowe, imię
i nazwisko dziecka, termin pobytu.
9. Wpłata jest faktyczną opłatą za zajęcia, a nie rezerwacją miejsca. Wpłaty nie podlegają
zwrotom w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach lub rezygnacji z zajęć letnich
lub zimowych.
10. Wpłaty przyjmowane są za cały tydzień zajęć letnich i zimowych.
11. Wypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.
Przyprowadzanie i odbieranie dziecka
1. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców w godzinach ustalonych przez
organizatora,
2. Odbiór dziecka z zajęć możliwy jest tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów, lub
osoby pisemnie przez nich upoważnione.
3. Dziecko może wracać samodzielnie do domu, po wcześniejszy złożeniu pisemnego
oświadczenia przez rodziców lub prawnych opiekunów.
4. Uczestnicy zajęć nie mogą opuszczać samodzielnie placówki lub miejsc spotkań.
5. Rodzic lub prawny opiekun oddaje dziecko bezpośrednio pod opiekę instruktora i odbiera
dziecko, zgłaszając się do instruktora.

6. Dziecko wracające samodzielnie ma obowiązek powiedzieć o tym fakcie opiekunowi.
Obowiązki uczestników:
1. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów p. poż.
2. Wykonywać polecenia opiekunów.
3. Przestrzegać harmonogramu dnia.
4. Brać udział w realizacji programu zajęć.
5. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
6. Szanować mienie, pomoce dydaktyczne, własność innych uczestników.
7. Nie oddalać się od grupy bez zgody opiekunów.
8. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek.
Obowiązki organizatora:
1. Zapewnienie opieki we wskazanych godzinach.
2. Zapewnienie sprzętu i pomocy do zajęć.
3. Przyjmowanie wpłat.
4. Organizowanie zajęć odpowiadających wiekowi dziecka.
Uczestnicy mają prawo do:
1. Spokojnego wypoczynku.
2. Udziału w zajęciach i wycieczkach organizowanych podczas zajęć.
3. Korzystania z urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu zajęć, zgodnie
z ich przeznaczeniem.
Postanowienia końcowe:
1. Gminny Ośrodek Kultury nie odpowiada za rzeczy zagubione i zniszczone przez
uczestnika.
2. Nieprzestrzeganie Regulaminu zajęć letnich i zimowych przez uczestnika, skutkować
będzie upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem z udziału w zajęciach bez
zwrotu kosztów pobytu.
3. Rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody
spowodowane przez dziecko.
4. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor GOK Nieporęt i
Kierownicy Filii GOK Nieporęt.

