REGULAMIN „LATO Z KULTURĄ 2022”
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy
I. Terminy i godziny zajęć:
1. Termin I – 27, 29 czerwca, 1 lipca
2. Termin II – 25, 27, 29 lipca
3. We wszystkie dni zajęcia odbywają się w godzinach 9:00-13:00, oprócz dni, w których
zaplanowane są wycieczki.
II. Zapisy i Uczestnictwo:
1. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Pierwszeństwo zapisów mają
dzieci z terenu gminy. Ostateczną decyzję o przyjęciu na zajęcia podejmuje Dyrektor
GOKiS.
2. Zgłoszenia udziału dziecka w zajęciach można dokonać telefonicznie pod nr. 509-518-788
lub osobiście w siedzibie GOKiS nie później niż do 23 czerwca 2021r.
lub do wyczerpania miejsc, podając imię i nazwisko dziecka, wiek, numer kontaktowy
oraz numer turnusu. Jeden uczestnik może wybrać tylko jeden termin.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie karty zgłoszenia, zapoznanie się
i pisemna akceptacja Regulaminu „Lato z kulturą – 2022”, wypełnienie oświadczeń oraz
dokonanie wpłaty w kwocie 90 zł ( dodatkowo płatna wycieczka do Iłży – 80 zł, do
Czarnego Lasu – 60 zł ) nie później niż do 23 czerwca 2022r.
Wpłaty można dokonać osobiście w siedzibie GOKiS lub przelewem :
Odbiorca: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy,
Dąbrowica 133, 21-008 Tomaszowice
Konto numer: 94 1240 2470 1111 0010 6629 7687
Tytuł : Lato z kulturą+ imię i nazwisko dziecka + numer turnusu.
III. Zasady udziału w zajęciach:
1. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do ośrodka i z powrotem.
Dzieci są odbierane z ośrodka wyłącznie przez rodzica lub opiekuna prawnego.
2. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani wypełnić
oświadczenie znajdujące się w karcie zgłoszeń.
3. Dzieci nie mogą opuszczać placówki ani oddalać się bez zgody instruktora.
4. Dziecko powinno być odbierane z placówki punktualnie.
5. Dzieci przychodzą na zajęcia w wygodnym stroju do zabawy, stosownym do pogody.
6. Uczestnicy zobowiązują się do tworzenia przyjaznej atmosfery, okazywania szacunku
dorosłym i kolegom.
7. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa zarówno
podczas zajęć w ośrodku, przejazdów, jak i w pozostałych obiektach, w których
realizowany jest program „LATA Z KULTURĄ 2022”
8. Uczestnik dba o ład, czystość i porządek na terenie ośrodka.
9. Uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się zaleceniom instruktora.

10. Instruktor ma prawo w przypadku jakichkolwiek przejawów agresji i brutalności wśród
uczestników, bądź w sytuacji narażania przez uczestnika życia lub zdrowia pozostałych:
- zwrócić uwagę dziecku,
- poinformować dyrektora ośrodka o problemach wychowawczych,
- poinformować rodzica/opiekuna prawnego dziecka o problemach wychowawczych,
11. W przypadku uporczywego nieprzestrzegania zapisów powyższego regulaminu,
ze względu na dobro i bezpieczeństwo pozostałych uczestników, organizator ma prawo
odmówić przyjęcia dziecka.
12. Wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika pokrywa rodzic/opiekun prawny.
IV. Pozostałe informacje:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.
2. Szczegóły akcji „LATO Z KULTURĄ 2022” są dostępne w siedzibie GOKiS
oraz na stronie internetowej www.gokis.jastkow.pl.

