Gminny Ośrodek Kultury
ul. Portowa 7
72-112 Stepnica
Tel. (91)4188628
e-mail: gokwstepnicy@gmail.com

Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w warsztatach i
zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy
podczas szkolnych ferii zimowych, w dniach 28.01 – 08.02.2019r.
1. Regulamin określa sposób rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w warsztatach i zajęciach
organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy podczas szkolnych ferii zimowych
2019r.
2. Organizatorem warsztatów i zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy.
3. Koordynatorem zajęć jest Pani Małgorzata Nicpoń – Mutkowska.
4. Warsztaty odbywać się będą w terminie: od 28.01.2019r. do 08.02.2019r. zgodnie z planem zajęć
stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
5. Warsztaty i zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 6-15 roku życia.
6. Zapisów należy dokonywać z wyszczególnieniem dni korzystania z zajęć. Nie jest konieczne
zapisywanie uczestników na wszystkie dni ferii.
7. Uczestników obowiązuje opłata w wysokości 10 zł/za dzień od osoby. Opłata

zostanie

wykorzystana na zwrot kosztów produktów użytych na zajęciach kulinarnych i kosztów
wspólnego posiłku.
8. Uczestnicy warsztatów i zajęć muszą spełnić kryterium wiekowe, opiekunowie dzieci zgłoszonych
na zajęcia muszą bezwzględnie wypełnić Kartę Zgłoszeniową oraz Oświadczenia dotyczące
przepisów RODO oraz wnieść opłatę za wszystkie dni udziału podopiecznych w warsztatach i
zajęciach.
9. Drugim kryterium wyboru uczestników na zajęcia jest kolejność zgłoszeń.
10. Wszystkie niezbędne do wypełnienia druki dostępne są w pokoju instruktorów w Gminnym
Ośrodku Kultury.
11. Ilość miejsc na warsztaty i zajęcia jest ograniczona do 30 osób.
12. Zapisy będą trwać ciągle, aż do wyczerpania wolnych miejsc.
13. Po zakończeniu rekrutacji uczestnik otrzyma Identyfikator z imieniem .
14. W przypadku rezygnacji z warsztatów i zajęć dopuszczalny jest zwrot opłaty, ale jedynie w
przypadku, gdy zgłoszenie o rezygnacji odbędzie się na dwa dni robocze przed datą rezygnacji.
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Opiekunowie uczestników warsztatów i zajęć zobowiązują się do poinformowania

swoich

podopiecznych o zasadach obowiązujących podczas warsztatów i zajęć oraz do pokrycia
wszystkich strat materialnych jeżeli byłyby spowodowane przez podpiecznych.
15. Uczestnicy warsztatów i zajęć mają obowiązek:
a. brać udział we wszystkich zaplanowanych warsztatach i zajęciach,
b. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
c. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu warsztatów oraz informowanie
o wszelkich usterkach opiekunów,
d. mieć szacunek do kolegów, opiekunów, instruktorów ,
e. przestrzegać harmonogramu dnia,
f. przestrzegać poleceń instruktorów, opiekunów, przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie
dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych natychmiast
poinformować o tym opiekuna, instruktora, koordynatora bądź dyrektora.
g. podczas trwania zajęć uczestnik przebywać zawsze z grupą i opiekunem, i ma zakaz
przebywania samemu w innym pomieszczeniu.
16. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się biegania po korytarzach, skakania, ślizgania,
popychania, biegania po schodach, zjeżdżania po poręczy, szarpania i uderzania w drzwi.
17.

Opiekun

uczestnika

warsztatów

i

zajęć

opiekuna/instruktora/koordynatora lub dyrektora o

ma

obowiązek

powiadomić

przyjmowanych lekach oraz produktach

wywołujących u uczestnika objawy alergii lub o ograniczeniach żywieniowych, wpisując te
informacje do karty zgłoszeniowej.
18. W trakcie zajęć uczestnikom nie wolno używać telefonów komórkowych. W przypadku gdy
telefon zaginie, zostanie uszkodzony organizator/opiekun nie ponosi za to odpowiedzialności.
19. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno zamykać się w salach i pokojach.
20. Kategorycznie zabrania się uczestnikom wychodzenia przez okna.
21. Nie wolno przywłaszczać sobie rzeczy ani dóbr materialnych innych uczestników warsztatów i
zajęć.
22. Niedopuszczalne jest spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków psychoaktywnych przez
uczestników warsztatów i zajęć.

O złamaniu tego punktu Regulaminu zostanie niezwłocznie
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powiadomiony opiekun prawny, a w ostateczności Policja. Tym samym uczestnik zostaje
wykluczony z udziału w warsztatach.
23. Nieprzestrzeganie regulaminu (samowolne oddalenie się z warsztatów i organizowanych zajęć,
niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń, nieprzestrzeganie zasad Regulaminu) spowoduje
następujące konsekwencje:
a. upomnienie przez opiekuna/ koordynatora/ dyrektora,
b. wykluczenie z uczestnictwa w zajęciach.
24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rekrutacji i warunków uczestnictwa
w warsztatach i zajęciach.
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