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Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w wycieczce. 
 
 

 

1. Kryteria naboru uczestników: 
a) wycieczka przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6-10 lat (urodzonych w latach 2009-2013) zamieszkałych na terenie gminy 

Mrozy; 
b) maksymalna liczba uczestników – 40 osób; 
c) o przyjęciu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na wycieczkę rozpoczynają się w poniedziałek 18 listopada  

w godz.8.00–16.00. Zapisu dokonuje się osobiście w biurze Gminnego Centrum Kultury; 
d) wycieczka objęta jest płatnością w wysokości 50 zł za wstęp do Wioski Świętego Mikołaja, którą pokrywa rodzic lub opiekun 

prawny. Opłaty za wycieczkę należy dokonać w momencie zapisu. Koszty przejazdu pokrywa gmina Mrozy; 
e) w przypadku wyczerpania miejsc zostaną uruchomione zapisy na listę rezerwową, w sytuacji zwolnienia miejsca informację 

otrzymują rodzice kolejnego dziecka z listy rezerwowej; 
f) dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni zalegają z opłatami za zajęcia artystyczne organizowane przez Gminne Centrum 

Kultury w Mrozach do momentu braku uiszczenia zaległych opłat nie mogą zostać zapisane na listę uczestników; 
g) w przypadku wolnych miejsc pozostałych od poniedziałku 2 grudnia 2019 r. dopuszcza się przyjęcie osób spoza gminy Mrozy. 

 

2. Warunki uczestnictwa oraz postanowienia ogólne: 
a) zgłoszenie dziecka na wycieczkę wiąże się z obowiązkowym, prawidłowym wypełnieniem karty zgłoszenia (w zał.)  

oraz pisemnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika wycieczki (w zał.), obydwa 
dokumenty muszą być podpisane przez osobę pełnoletnią (rodzica bądź opiekuna prawnego zgłaszanego dziecka); 

b) w czasie wycieczki nie będzie zapewnionych posiłków oraz napojów, dzieci powinny posiadać własne; 
c) za szkody wyrządzone przez uczestnika, odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika; 
d) Gminne Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w trakcie wycieczki; 
e) w przypadku braku posiadania przez dziecko ubezpieczenia NNW, Gminne Centrum Kultury w Mrozach nie zgłasza dziecka  

do ww. ubezpieczenia;  
f) dziecko nie może samo przyjmować leków, a jeżeli jest taka konieczność w czasie wycieczki, opiekun powinien być o tym 

bezwzględnie poinformowany i poinstruowany. 
 

3. Obowiązki uczestników wycieczki: 
a) przybycie na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie; 
b) dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych; 
c) wykonywanie poleceń opiekunów i przewodnika; 
d) zachowywanie się w kulturalny sposób; 
e) pozostawienie w porządku wszystkich miejsc przebywania; 
f) informowanie opiekunów o ewentualnych dolegliwościach, wypadkach, wyrządzonych szkodach i innych istotnych problemach 

mających wpływ na przebieg wycieczki; 
g) zachowanie ostrożności w czasie jazdy autokarem (m.in. niespacerowanie, niestawanie na siedzeniu); 
h) niezaśmiecanie pojazdu; 
i) w czasie postoju i zwiedzania nieoddalanie się od grupy bez zgody opiekuna; 
j) ubranie się w odzież stosowną do warunków pogodowych i miejsca wyjazdu; 
k) przestrzeganie regulaminu. 

 

 
Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkuje brakiem możliwości udziału w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych 
przez Gminne Centrum Kultury. 
 
Sprawy nierozstrzygnięte w niniejszym regulaminie lub ewentualne przypadki losowe rozstrzyga Dyrektor GCK w Mrozach. 
 

 
 

Akceptuję postanowienia regulaminu 
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data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


