
REGULAMIN 
Wakacje z GOKiR-em 

Kultura i sztuka do drzwi dzieciaków puka – wakacje z Fundacją JSW 
Lipiec - Sierpień 2022 

 

 

§1 

 
Organizatorem zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Świerklanach, ul. Kościelna 85 , 44-266 
Świerklany, NIP 642 27 22 701 . 
 

§2  
W zajęciach mogą brać udział jedynie osoby zapisane na listę uczestników przez rodzica lub opiekuna 
prawnego dziecka. Należy podać imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania i numer pesel.                    
Ze względów organizacyjnych prosimy o podanie numery telefonu, wypełnić kartę zgłoszeniową. 
 

§3  
Warunkiem wpisania uczestnika zajęć na listę jest pisemne potwierdzenie zapoznania się rodzica lub 
opiekuna prawnego dziecka z regulaminem zajęć, a także dostarczenie do GOKiR Świerklany 
wymaganych dokumentów dostępnych w ośrodkach kultury lub na stronie: https://swierklany.org.pl/   
Wymagane dokumenty: 
- zgoda na wykorzystanie danych osobowych 
- zgoda na wykorzystanie numeru telefonu 
- zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 
- zgoda na wykorzystanie własnego wizerunku 

- regulamin zajęć oraz kartę zgłoszeń organizowanych w ramach Wakacji z GOKiR-em. 

 
§4  

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad sanitarnych związanych 
z zagrożeniem występowania koronawirusa COVID-19. 
 

§5  
Obowiązek doprowadzenia uczestnika na zajęcia i obowiązek odbioru uczestników spoczywa                          
na rodzicach lub opiekunach prawnych dzieci. Podobnie sprawa wygląda w przypadku wycieczek.                
Rodzic (lub prawny opiekun) ma obowiązek przyprowadzić dziecko na miejsce zbiórki i odebrać je po 
powrocie z wyznaczonego miejsca. 
 

§6  
W godzinach zajęć uczestnicy nie mogą samowolnie opuszczać budynku i oddalać się od grupy                        
w przypadku prowadzenia imprez wyjazdowych lub zajęć w plenerze. 
 

§7 
Uczestnicy są zobowiązani do zgłaszania opiekunom wszelkich wypadków i zdarzeń. 

 
§8  

Za szkody materialne wyrządzone przez uczestników w ramach organizowanych zajęć odpowiadają 
rodzice lub prawni opiekunowie osoby nieletniej. 
 

§9 
 

Za rzeczy osobiste uczestników, zagubione lub zniszczone, GOKiR Świerklany nie ponosi 
odpowiedzialności.

https://swierklany.org.pl/


 

§10 
Uczestnicy zobowiązani są podporządkować się poleceniom opiekunów. 
 

§11 
 
Uczestnicy zajęć lub w ich imieniu rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych i danych osobowych dziecka przez GOKiR Świerklany na potrzeby 
organizacji Wakacje z GOKiR-em. 


