
 
 

 

REGULAMIN AKCJI 

„WAKACJE Z GOK-iem 2017” 

 

1. ORGANIZATOR: 

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, ul. Główna 37, 43-419 Hażlach 

 

2. TURNUSY WAKACYJNE: 

Zajęcia „Wakacje z Gok-iem 2017” organizowane są w następujących turnusach:  

1) od 03.07.2017 r. do 14.07.2017 r. 

2) od 31.07.2017 r. do 11.08.2017 r.  

 

Zajęcia odbywają się na terenie Domu Kultury w Pogwizdowie od poniedziałku do 

piątku, od 8:00 do 16:00 (z wyjątkiem wycieczek). 

3. UCZESTNICY :  

‐ uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku: 6‐12 lat; 

‐ uczestnicy zajęć przebywają pod opieką Organizatora od 8:00 do 16:00;  

‐ opiekunowie prawni uczestników są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do 

placówki, gdzie odbywają się zajęcia w ramach turnusu i z powrotem;  

‐ w przypadku powrotu dziecka do domu bez nadzoru opiekuna prawnego istnieje 

obowiązek przedstawienia Organizatorowi stosownego oświadczenia na tę 

okoliczność. 

4. PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

a) Po zakończonych zajęciach, dzieci są odbierane, z wyjątkiem sytuacji samodzielnego 

powrotu do domu, o którym mowa wyżej.  

b) W wypadku nieodebrania dziecka po godzinie 16.00 Organizator zobowiązany jest 

powiadomić odpowiednie służby o tym zdarzeniu. 

c) W karcie zgłoszeniowej opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do wskazania 

zaburzeń lub dolegliwości podopiecznego.  

d) Organizator zapewnia wyżywienie: obiad lub suchy prowiant. 

 

 

 



 
 

5. ZAPISY:  

a) Zapisu można dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie 

www.gokhazlach.pl, a także w GOK w Hażlachu oraz jego filiach: Kończyce Wielkie, 

Pogwizdów, Zamarski. Kartę należy dostarczyć wraz z wpłatą do GOK w Hażlachu. 

b) Liczba miejsc ograniczona .  

 

6. OPŁATY: 

a) Koszt jednego dwutygodniowego turnusu w ramach akcji „Wakacje z GOK-iem” wynosi 

250 zł od osoby. W cenę wliczono transport, wstępy, opłaty za warsztaty oraz jeden 

posiłek w ciągu dnia.  

b) Wpłaty za udział dziecka w zajęciach należy dokonać w momencie złożenia karty 

zgłoszeniowej. Po tej dacie wycofanie się z udziału wraz ze zwrotem wniesionej opłaty 

jest niemożliwe, chyba że przyczyną rezygnacji uczestnika jest choroba, na co przedstawi 

stosowne zaświadczenie lekarskie.  

7. PRAWA UCZESTNIKA:  

a) Udział we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych w czasie 

trwania turnusu. 

b) Korzystanie ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów przewidzianych do realizacji 

programu „Wakacje z Gokiem 2017”.  

 

8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:  

a) Stosowanie się do zapisów wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez 

opiekunów oraz instruktorów.  

b) Stosowanie się do poleceń opiekunów i instruktorów zajęć „Wakacje z Gokiem 2017”.  

c) Uczestniczenie we wszystkich zajęciach programowych, przewidzianych w trakcie 

turnusu. Zwolnienie z udziału w w/w może nastąpić jedynie przez opiekuna lub lekarza. 

d) Przestrzeganie ramowego harmonogramu dnia.  

e) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia lub 

zdrowia uczestnika zajęć „Wakacje z Gok-iem 2017” lub osoby trzeciej poinformowanie 

opiekunów zajęć.  

f) Zachowanie higieny osobistej, schludnego wyglądu i czystości w swoim otoczeniu.  

g) Uszanowanie mienia, pomocy dydaktycznych.  

h) Kulturalne zachowanie podczas spożywania posiłków.  

i) Przestrzeganie zasad ruchu drogowego.  

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

a) Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko innym uczestnikom zajęć „Wakacje 

z Gok-iem 2017” oraz osobom trzecim odpowiedzialni są jego opiekunowie prawni. 

b) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników 

w trakcie trwania zajęć „Wakacje z Gokiem 2017” oraz za zniszczenia rzeczy należących 

do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zwracamy się z prośbą o nie 

http://www.gokhazlach.pl/


 
 

przynoszenie na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, 

muzyki, itp. niepotrzebnych do udziału w zajęciach. 

c) Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez uczestnika szkody pokrywają w całości jego 

opiekunowie prawni. 

d) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć „Wakacje 

z Gok-iem 2017”. 

e) Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników zajęć „Wakacje z Gok-iem 2017”. 

f) Samowolne oddalenie się przez uczestnika z miejsca, gdzie odbywają się zajęcia, 

jakakolwiek inna niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń 

opiekunów, nie przestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, 

a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach „Wakacje z Gok-iem 

2017”. 

g) Rodzice mają obowiązek przekazać Organizatorowi pisemną informację o problemach 

zdrowotnych dziecka (jeżeli takie istnieją) wraz z pisemną informacją o braku 

przeciwwskazań do udziału w w/w zajęciach, w tym m.in. w zajęciach ruchowych. 

 

 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuję go do wiadomości 

i akceptuję jego treść. 

 

Hażlach, dnia …………………… Podpis rodzica:…….......................... 
 


