
Regulamin Wakacji z GOK-iem 2022 organizowanych 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu 

 

Miejsce i termin: 

Wakacje z GOK-iem odbywać się będą w Domu Kultury w Siedliszczu, w godzinach 1000-

1400 w dniach 6-12.07.2022r. 

Zapisy i opłaty: 

1. Zapisy przyjmowane są w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siedliszczu do 30.06.2022 

lub wyczerpania miejsc. 

2. W Wakacjach z GOK-iem  mogą uczestniczyć dzieci w wieku 6-12 lat. 

3. Obowiązkowe jest wypełnienie i podpisanie przez opiekuna karty uczestnika Wakacji 

z GOK-iem 2022 

4. Liczba miejsc jest ograniczona- o przyjęciu na listę decyduje kolejność zapisów. 

Pierwszeństwo mają dzieci z Gminy Siedliszcze. Zajęcia są bezpłatne. 

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka: 

1. Uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów w godzinach ustalonych przez 

organizatora, tj. 1000-1400. 

2. Odbiór dziecka możliwy jest tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów, lub 

osoby pisemnie przez nich upoważnione. 

3. Dziecko może wracać samodzielnie do domu, po wcześniejszym złożeniu pisemnego 

oświadczenia przez rodziców lub prawnych opiekunów. 

4. Uczestnicy akcji nie mogą opuszczać samodzielnie placówki lub miejsc spotkań. 

5. Rodzic lub prawny opiekun oddaje bezpośrednio pod opiekę instruktora i odbiera 

dziecko, zgłaszając się do instruktora. Dziecko wracające samodzielnie ma obowiązek 

powiedzieć o tym fakcie opiekunowi. 

Obowiązki uczestników: 

1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów p. poż. 

2. Wykonywanie poleceń wychowawców 

3. Przestrzeganie harmonogramu dnia 

4. Branie udziału w realizacji programu  

5. Zachowywanie się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny 

6. Szanowanie mienia, pomocy dydaktycznych, własności innych uczestników 

7. Nie oddalanie się od grupy bez zgody wychowawców 

8. Przestrzeganie zasad higieny osobistej, dbanie o czystość, ład i porządek. 



Obowiązki organizatora: 

1. Zapewnienie opieki we wskazanych godzinach 

2. Zapewnienie sprzętu i pomocy do zajęć 

3. Organizowanie zajęć odpowiadających wiekowi dziecka 

Uczestnicy mają prawo do: 

1. Spokojnego wypoczynku 

2. Korzystania z urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu zajęć, zgodnie 

z ich przeznaczeniem. 

Postanowienia końcowe: 

1. Placówka nie odpowiada za rzeczy zagubione i zniszczone przez uczestnik. 

2. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez uczestnika, skutkować będzie upomnieniem, 

naganą, a w ostateczności wykluczeniem z udziału w zajęciach. 

3. Rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody 

spowodowane przez dziecko. 

4. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyduję Kierownik Gminnego 

Ośrodka Kultury w Siedliszczu. 

 


