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RReegguullaammiinn  zzaajjęęćć  ffeerryyjjnnyycchh  oorrggaanniizzoowwaannyycchh  pprrzzeezz  GGCCKK  ww  MMrroozzaacchh  

„„FFeerriiee  ww  PPRRLL””  
  

Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w zajęciach feryjnych 

organizowanych przez Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 22,  
w terminie 22-26 stycznia 2018 r. 

 

1. Kryteria wyboru uczestników zajęć oraz warunki ich uczestnictwa: 
a) zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat (urodzonych w latach 2006-2012); 

b) maksymalna liczba uczestników – 50 osób; 

c) zapisy na zajęcia rozpoczynają się 9 stycznia w godz.16:00–18:00, w kolejnych dniach odbywać się będą w godzinach pracy 

biura (8:00-16:00) do wyczerpania miejsc, zapisu dokonać można wyłącznie osobiście w biurze GCK w Mrozach, o przyjęciu 

uczestników decyduje kolejność zgłoszeń; 

d) w przypadku wyczerpania miejsc zostaną uruchomione zapisy na listę rezerwową, w sytuacji zwolnienia miejsca informację 

otrzymują rodzice kolejnego dziecka z listy rezerwowej; 

e) pierwszeństwo udziału w zajęciach mają dzieci zamieszkałe na terenie miasta i gminy Mrozy; 

f) dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni zalegają z opłatami za zajęcia Animacji Artystycznych/Akademii Kulturalnej w GCK 

zostają zapisani na listę uczestników zajęć warunkowo. Ostateczne wpisanie na listę i potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach 

feryjnych będzie możliwe po dokonaniu zaległych wpłat i przedstawieniu dowodu wpłaty nie później niż do 15.01.2018 r.  

do godz. 16:00;  

g) zajęcia trwają od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00 (ostatniego dnia odbędzie się wycieczka, wówczas godziny 

mogą ulec zmianie)                                                                        

2. Regulamin uczestnictwa: 
 

    Postanowienia ogólne:  
a) opiekunowie ze strony organizatora odpowiadają za uczestników tylko podczas trwania zajęć, rodzice uczestników 

odpowiedzialni są za nich przed i po zajęciach; 

b) dziecko nie może samo przyjmować leków, a jeżeli jest taka konieczność w ciągu dnia, opiekun powinien być o tym 

bezwzględnie poinformowany i poinstruowany; 

c) udział w zajęciach jest bezpłatny, płatnością objęta jest wycieczka; 

d) udział dziecka w zajęciach jest tożsamy z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych  

z organizacją ferii, nagrywanie, fotografowanie uczestników oraz publikowanie powstałych zdjęć oraz nagrań w prasie,  

na stronach internetowych i portalach społecznościowych GCK oraz Urzędu Miasta i Gminy Mrozy;  

e) uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania własnego napoju każdego dnia, GCK zapewnia napój tylko do drugiego 

śniadania; 

f) rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest poinformować o nieobecności uczestnika, najpóźniej do godz. 9:00  

przed rozpoczęciem zajęć. Nieusprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może skutkować skreśleniem z listy uczestników. 

          Zasady udziału w zajęciach: 

a) posłusznie wykonujemy polecenia instruktorów prowadzących zajęcia; 

b) dbamy o bezpieczeństwo własne i innych; 

c) nie używamy przemocy; 

d) nie mówimy brzydkich słów; 

e) przychodzimy punktualnie na zajęcia; 

f) nie biegamy podczas zajęć; 

g) zachowujemy się kulturalnie i pozostawiamy po sobie porządek; 

h) aktywnie uczestniczymy w zajęciach; 

i) nie opuszczamy miejsca zajęć bez zgody opiekuna. 
 

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować przerwanie udziału w zajęciach danego dnia lub skreślenie z listy uczestników 
ferii i skutkować koniecznością odbioru przez rodzica. 
Sprawy nierozstrzygnięte w niniejszym regulaminie lub ewentualne przypadki losowe rozstrzyga Dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury w Mrozach.

 
 

Akceptuję 
 

 

…………………….……………………………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 


