Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2021
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Goleszowie z dnia 08.06.2021 r.

REGULAMIN ZAJĘĆ LETNICH 2021

1. Regulamin zajęć letnich obowiązuje wszystkich uczestników.
2. Zgłoszenie na zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie jest
możliwe jedynie osobiście w siedzibie organizatora, poprzez wypełnienie
i podpisanie karty informacyjnej ( załącznik nr 1)
3. Podpisanie karty informacyjnej o udział w zajęciach oznacza akceptację niniejszego
regulaminu przez Rodziców/Opiekunów.
4. Uczestnicy zajęć przebywają pod stałą opieką wychowawców w godzinach podanych
w punkcie 5.
5. Zajęcia letnie odbywają się w terminie: od 5 lipca ( poniedziałek)
do 20 sierpnia 2021 ( Piątek) w godzinach od 09.00 do 13.00.
6. Zajęcia organizowane są w turnusach tygodniowych ( od poniedziałku do piątku)
7. Rodzic/ opiekun może zgłosić każde dziecko na maksymalnie 2 dowolne tygodnie
zajęć.
Plan zajęć wakacyjnych
Poniedziałek - gry i zabawy, dzień zapoznawczy,
wtorek – wyjazd do Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle z warsztatami
pszczelarskimi lub Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu ( w zalezności
od tygodnia) ,
środa – ognisko,
czwartek – piesza wycieczka po okolicy,
piątek – wyjazd na basen Delfin w Skoczowie.
8. Rodzice lub Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki
i z powrotem.
9. Dowóz i odbiór dziecka - uczestnika zajęć odbywa się we własnym zakresie
i na własny koszt Rodziców / Opiekunów.
10. Rodzice / Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z zajęć
u wychowawcy.
11. W skrajnych wypadkach istnieje możliwość odebrania dziecka wcześniej
lub przyprowadzenia później. Fakt ten należy ustalić z wychowawcą lub kierownikiem
zajęć osobiście.
12. Dziecko może odebrać osoba upoważniona przez rodzica w karcie informacyjnej.
13. W wypadku rezygnacji z uczestnictwa w dalszym trwaniu zajęć organizator nie zwraca
poniesionych kosztów Rodzicom/Opiekunom.
14. Uczestnicy zajęć mają prawo do:
a) uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach
b) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji
programu,
c) uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy lub kierownika zajęć.

15. Uczestnicy zajęć mają obowiązek:
a) podporządkowania się poleceniom wychowawcy i kierownika zajęć,
b) przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,
c) brania czynnego udziału w programowych zajęciach,
d) posiadania obuwia i stroju sportowego,
e) postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,
f) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,
g) szanowania rzeczy własnych i kolegów,
h) przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż.,
i) natychmiastowego powiadomienia wychowawcy lub kierownika zajęć
o zaistniałych problemach i wypadkach,
j) zapoznania się wraz z Rodzicami / Opiekunami z programem zajęć,
regulaminem, oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi
zajęć.
16. Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są Rodzice
/ Opiekunowie.
17. Samowolne oddalenie się dziecka od wychowawców, niewykonywanie ich poleceń
jak również nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą,
a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach.
18. Opłata za zajęcia w przypadku karnego wykluczenia uczestnika za rażące naruszenie
niniejszego regulaminu nie będzie zwracana.
19. Organizatorzy zajęć zobowiązują się do zapewnienia:
a) ubezpieczenia uczestników zajęć,
b) poczęstunku dla dzieci,
c) napojów,
d) wykwalifikowanej opieki,
e) realizacji zajęć zgodnych z programem,
f) natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika
zajęć o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,
20. Organizatorzy nie odpowiadają materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione
na zajęcia przez uczestników zajęć.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia uczestnika na zajęcia,
z powodu dysfunkcji zdrowotnych dziecka, które uniemożliwiają zapewnienie dziecku
właściwej opieki.
22. W zajęciach letnich mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym
oświadczeniem rodziców niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną.
23. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców dostarczonym pierwszego dnia zajęć
( zał nr 2) w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, dzieci nie powinny
zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie.
24. Dzieci powinny być wyposażone w maseczki, które będziemy stosować w niektórych
sytuacjach.
25. Opiekun odprowadzający i odbierający dzieci musi być zdrowy, bez żadnych objawów
choroby zakaźnej. W okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem zajęć letnich nie
powinien zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie.
26. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg
zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym
fakcie na etapie zgłaszania udziału w zajęć letnich. W przypadku występowania

u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęć letnich.
27. Rodzice ograniczają do minimum pobyt na terenie placówki. Prosimy o kontaktowanie
się z kierownikiem drogą telefoniczną.
28. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników zajęć letnich muszą udostępnić
organizatorowi kontakt zapewniający szybką komunikację.
29. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników zajęć letnich zobowiązują się
do niezwłocznego odbioru dziecka w przypadku gdy u dziecka pojawią się niepokojące
objawy choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności)
30. Podczas pobytu na zajęciach letnich uczestników i kadrę obowiązuje:
• Dezynfekcja rąk za każdym razem przed wejściem do pomieszczeń wspólnych, sali
zajęciowej, wszędzie tam, gdzie płyny dezynfekujące zostały umieszczone.
• Częste i dokładne mycie rąk zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalet.Rodzice/prawni
opiekunowie zobowiązują się do mierzenia dziecku temperatury codziennie przed
przyjściem na zajęcia letnie. W przypadku temperatury powyżej 37,5 dziecko nie
może uczestniczyć w zajęciach.
31. Na terenie placówki umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
32. W pomieszczeniach wywieszone są instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania
i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki i instrukcje prawidłowej
dezynfekcji rąk.
33. Na bieżąco dezynfekowane są toalety, klamki, poręcze, uchwyty, systematycznie
wietrzymy pomieszczenia.
34. Personel dysponuje środkami ochrony indywidualnej.
35. W razie wystąpienia u uczestnika zajęć letnich niepokojących objawów wyznacza się
pomieszczenia wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący,
w których będzie można czasowo odizolować uczestnika.
36. Zajęcia programowe są prowadzone w małych grupach zajęciowych.
37. Ogranicza się kontakt z osobami trzecimi na terenie obiektu.
38. Obserwujemy samopoczucie uczestników zajęć letnich, w przypadku niepokojących
objawów chorobowych takich jak uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu,
niezwłocznie informujemy kierownika, rodziców oraz służby medyczne.
39. Nie częstujemy innych uczestników swoim posiłkiem, pijemy tylko ze swojego bidonu
lub kubka.
40. Organizatorzy zajęć zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie zajęć
podyktowanych szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają
bezpośredniego wpływu.
41. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego oraz wewnętrzne regulaminy i przepisy Gminnego
Ośrodka Kultury w Goleszowie.
42. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania karty informacyjnej.

