REGULAMIN WYPOCZYNKU
„FERIE ZIMOWE 2019 W GMINIE
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI” – PIERWSZY TURNUS
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa
w wypoczynku zorganizowanym przez
Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Młp.,
zwany dalej Organizatorem.
Poniższy regulamin bezwzględnie obowiązuje wszystkich
uczestników wypoczynku pn.
„Ferie zimowe 2019 w Gminie Głogów Małopolski” – pierwszy
turnus.
Rodzice / Opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia
i podpisania wszystkich oświadczeń, stanowiących załącznik
do niniejszego regulaminu, co stanowi warunek uczestnictwa
dziecka w wypoczynku.
I. ORGANIZACJA wypoczynku pn. „Ferie zimowe 2019
w Gminie Głogów Małopolski” – pierwszy turnus:
1. Uczestnikami wypoczynku są dzieci – uczniowie szkół
podstawowych (od 1 klasy do 8 klasy).
2. Zajęcia odbywają się w terminie od 11 do 15 lutego 2019 r.
3. W turnusie udział wziąć może maksymalnie 30 osób,
w dwóch grupach po maksymalnie 15 osób.
4. Aby utworzyć grupę niezbędne jest zapisanie do niej
minimum 10 uczestników.
5. Uczestnicy
wypoczynku
przebywają
pod
opieką
wychowawców w godzinach od 7: 15 do 17:15.
6. Organizator zapewnia opiekę uczestnikom wypoczynku
w czasie zajęć, transportu, a także w czasie przemarszu
z budynku Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli
w Głogowie Młp. do budynku Krytej Pływalni „Wodnik” lub
Lodowiska w Głogowie Młp.
7. Zapisy na wypoczynek przyjmowane są wyłącznie
w sekretariacie Miejsko Gminnego Domu Kultury im.
Franciszka Kotuli w Głogowie Młp. – osobiście przez rodzica
lub opiekuna prawnego, z jednoczesnym dostarczeniem
podpisanej karty kwalifikacyjnej wypoczynku, podpisanych
wszystkich oświadczeń stanowiących załącznik do
niniejszego regulaminu oraz uiszczeniem opłaty w wysokości
za 1 osobę:
 325,00 zł brutto: 1 dziecko bez aktualnej karty Rodzina 3+
 300,00 zł brutto: rodzeństwo bez aktualnej karty Rodzina 3+
lub 1 dziecko z aktualną kartą Rodzina 3+
 275,00 zł brutto: rodzeństwo z aktualną kartą Rodzina 3+
II. ORGANIZATOR
1. Organizator wypoczynku zobowiązuje się do zapewnienia:

a) ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych
wypadków,
b) wykwalifikowanej opieki do zajęć,
c) realizacji zajęć zgodnych z programem wypoczynku,
d) natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów
uczestnika wypoczynku o zaistniałych wypadkach, urazach,
problemach wychowawczych,
e) infrastruktury do realizacji programu wypoczynku
z zachowaniem zasad bhp i ppoż.
2. Organizator zapewnia uczestnikom wypoczynku wyżywienie
w postaci II śniadania i jednodaniowego obiadu (II danie).
3. Organizator zapewnia uczestnikom wypoczynku transport
podczas organizowanych wycieczek oraz bilety wstępów.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez
dziecko w czasie trwania wypoczynku oraz za zniszczenia
rzeczy należących do dzieci dokonanych przez innych
uczestników.
5. Organizator prosi o nie zabieranie przez dziecko przedmiotów
i urządzeń o znacznej wartości, np. telefonów komórkowych,
odtwarzaczy muzyki, drogich zabawek oraz dużych kwot
pieniężnych na zajęcia stacjonarne i wycieczki. MGDK nie
ponosi odpowiedzialności za ich utratę.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu
wypoczynku w przypadku sytuacji, na które organizator nie
ma bezpośredniego wpływu.
7. W przypadku rezygnacji dziecka z uczestnictwa dziecka
w turnusie Organizator nie zwraca poniesionych przez
MGDK kosztów. Ewentualny zwrot części opłaty wyłącznie
z paragonem fiskalnym.
III. RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI
1. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za
bezpieczną drogę dziecka do miejsca zbiórki – budynku
Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie
Młp. oraz za drogę powrotną dziecka do domu. Dzieci są
odbierane z miejsca zakończenia wypoczynku – budynek
Krytej Pływalni „Wodnik" w Głogowie Młp., wyłącznie przez
osoby wskazane w oświadczeniach stanowiących załącznik
do niniejszego regulaminu.
2. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu
rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani podpisać
stosowne oświadczenie.
3. Rodzice/Opiekunowie uczestników wypoczynku mają
obowiązek codziennego zgłoszenia odbioru dziecka
u wychowawcy lub kierownika turnusu.
4. Rodzice/opiekunowie
prawni
są
zobowiązani
do
punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka
z miejsca zbiórek:
a) rozpoczęcie zajęć: Miejsko Gminny Dom Kultury im.
Franciszka Kotuli w Głogowie Młp. – NIE WCZEŚNIEJ
niż od godz. 7:15.
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b) zakończenie zajęć: Kryta Pływalnia „Wodnik” w Głogowie
Młp. – NIE PÓŹNIEJ niż do godz. 17:15.
5. Organizator nie odpowiada za opiekę nad dziećmi i ich
bezpieczeństwo przed godz. 7:15 i po godz. 17:15.
6. Budynek MGDK podczas „Ferii zimowych 2019 w Gminie
Głogów Małopolski” – pierwszy turnus otwierany jest nie
wcześniej niż od godz. 7:00.
7. Harmonogram zajęć podczas turnusu stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu.
8. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazania informacji
o stosowanych przez dziecko lekach oraz o wszelkich
chorobach
(w
tym
choroba
lokomocyjna)
i
przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach
o tematyce sportowej (basen, lodowisko, gry i zabawy
ruchowe).
9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapewnienia
dzieciom:
a) strojów kąpielowych, czepków, odpowiedniego obuwia oraz
ręczników na basen;
b) obuwia zmiennego na zajęcia w Domu Kultury;
c) napojów w bezpiecznych (nie szklanych) butelkach,
d) nakrycia głowy i ciepłego ubioru (czapka, rękawiczki itp.).
10. Rodzic/opiekun prawny odpowiada finansowo za wszelkie
szkody spowodowane przez dziecko, udowodnione na
podstawie sporządzonego protokołu, podpisanego przez
kierownika wypoczynku.
IV. UCZESTNICY
1. Uczestnicy wypoczynku mają prawo do:
a) spokojnego i bezpiecznego wypoczynku,
b) realizacji programu sportowo-rekreacyjnego
w ofercie,

c) odpowiedniego traktowania przez wychowawców,
d) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych
do realizacji programu wypoczynku,
e) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie
turnusu.
2. Uczestnicy mają obowiązek:
a) bezwzględnie
podporządkować
się
poleceniom
wychowawców,
b) w kontaktach z innymi ludźmi, szczególnie z koleżankami i
kolegami być uprzejmym i uczynnym,
c) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
d) brać czynny udział w realizacji programu wypoczynku – nie
przewiduje się możliwości zajęć indywidualnych,
e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
g) przestrzegać zasad poruszania się po drogach,
h) przestrzegać regulaminu,
i) posiadać strój kąpielowy i czepek na zajęcia na basenie oraz
obuwie zmienne sportowe na zajęcia w MGDK.
3. Samowolne
oddalenie
się
od
opiekunów,
niezdyscyplinowanie,
niewykonywanie
poleceń
wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane
upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem
uczestnika z udziału w wypoczynku. Organizator zastrzega
sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników
wypoczynku, bez zwrotu należności za niewykorzystaną
część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad
uczestnictwa w wypoczynku. O zaistniałym fakcie
niezwłocznie zostaną poinformowani rodzice/opiekunowie
prawni dziecka.

zawartego
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