
Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1/2023

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie

z dnia 02.01.2023 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWAW ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W DĄBROWIE

PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2023

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, zwany dalej GOKiR/ Organizator.

I. WARUNKI UCZESTNICTWAW ZAJĘCIACH
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GOKiR jest:

a. zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu;
b. dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna u organizatora

na stosownym formularzu zgłoszeniowym (deklaracja uczestnictwa), co jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik
złoży ustną bądź pisemną rezygnację lub gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego
regulaminu.

3. W imieniu małoletnich uczestników formalności dotyczących spraw organizacyjnych,
dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

II. OPŁATA ZA ZAJĘCIA

1. Zajęcia są odpłatne, wysokość opłaty ustala Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i
Rekreacji w Dąbrowie na kwotę 100 zł.

2. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach należy uiścić do dnia 3 lutego 2023 gotówką w
siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie lub przelewem na konto
bankowe Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu, numer konta 87 1130
1219 0026 3122 1720 0001 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko
uczestnika). Wysokość składek nie ulega zmianie w przypadku niewykorzystania
wszystkich zajęć. Tylko rezygnacja Uczestnika z wszystkich 5 zajęć w terminie do 10
lutego 2023 zwalnia z zobowiązania finansowego wobec GOKiR i upoważnia do
zwrotu poniesionych kosztów.



III. KWESTIE ORGANIZACYJNE

1. Zajęcia odbywają się w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach. Zajęcia będą odbywały
się od dnia 13 lutego 2023 do dnia 17 lutego 2023r. po 4 godziny dziennie od 9:00 do
13:00. Szczegółowy program zajęć zostanie opublikowany na stronie
www.gokirdabrowa.pl i na www.facebook.com/gokirwdabrowie/.

2. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym instruktor
poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć.

IV. BEZPIECZEŃSTWO

1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego.
Rodzic/prawny opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania dziecka zajęć po
ich zakończeniu. W sytuacji gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie
zajęć przez dziecko zobowiązany jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka)
bezpośrednio po zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót
dziecka do domu.

2. Po zakończeniu zajęć i zadeklarowanej zgodzie rodzica na samowolne opuszczenie
zajęć przez dziecko po ich zakończeniu instruktor oraz GOKiR nie bierze
odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.

3. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.
4. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się

zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
5. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia

pracowni lub sali poza budynek w którym odbywają się zajęcia.
6. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania

wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich
użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.

7. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor
prowadzący zajęcia.

8. GOKiR nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych
na korytarzach lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione w tych pomieszczeniach.

9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych
osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

10. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do
stosowania się do poleceń pracownika GOKiR.

11. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia pracowni, w której
odbywają się zajęcia / warsztaty należy niezwłocznie poinformować instruktora lub
pracownika GOKiR.

12. Zabrania się przebywania na terenie zajęć osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się
pod wpływem innych środków odurzających.

13. Na terenie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz
palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

http://www.gokirdabrowa.pl
http://www.facebook.com/gokirwdabrowie/


14. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zajęć / warsztatów decyzje podejmuje
Dyrektor GOKiR.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników, powstałe na skutek
nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zastrzega sobie prawo

do zmian w Regulaminie.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach GOKiR jest akceptacja niniejszego Regulaminu,

przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów bhp i p.poż
obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach w których odbywają się zajęcia.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia
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