Suchożebry, dnia 13.06.2017 r.

REGULAMIN WAKACJI 2017
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach

Niniejszy regulamin został przedstawiony wszystkim uczestnikom oferty wakacyjnej
organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach

1.
2.

Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach.
Program „wakacji 2017” jest współfinansowany ze środków:
• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchożebrach
• Zakładu Utylizacji Odpadów – ZUO Sp. z o.o. Siedlce

Postanowienia ogólne:
1.
Każdy rodzic podpisując formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na udział dziecka w
wybranej ofercie wakacyjnej oraz zobowiązuje się do wpłaty kosztów uczestnictwa w niej.
2.
Rodzic zobowiązany jest poinformować organizatora oraz opiekuna o ewentualnej
przewlekłej chorobie dziecka i zaopatrzyć je na czas pobytu na organizowanych wakacjach
w odpowiednie lekarstwa.
3.
Wakacje 2017 obejmują zajęcia w budynku GOK przy ul. Siedleckiej 8 w Suchożebrach
oraz w świetlicach wiejskich w poszczególnych miejscowościach
wg programu stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu. Organizator zastrzega sobie
prawo do zmian w programie zajęć.
4.
W ramach programu „Wakacje 2017” organizowana będzie wycieczka do „Ziołowego
Zakątka” oraz wyjazd na spływ kajakowy Drohiczyn – Granne
5.
Zajęcia odbywają się po poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00
6.
Rodzice we własnym zakresie przywożą i odbierają dzieci z poszczególnych miejscowości
po zakończeniu planowanych zajęć lub wyjazdu.
7.
Organizator nie zapewnia wyżywienia w trakcie zajęć;
8.
Zajęcia podczas wakacji są odpłatne. Kwota opłaty to 60 zł za tydzień lub 20 zł za dzień.
Opłata uiszczana jest na konto bankowe GOK:
nr konta:
41 9221 0000 0131 6551 2000 0010
WAŻNE:
Tytuł przelewu musi zawierać:
- imię i nazwisko uczestnika
- rodzaj zajęć
9.
Spływ kajakowy oraz wycieczka do „Ziołowego Zakątka” to koszt 65 zł/os.. W spływie
mogą wziąć udział zarówno dzieci jak i dorośli. W przypadku zapisu dziecka poniżej 13 r.ż,
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10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

konieczna jest opieka osoby dorosłej (rodzic lub opiekun prawny). Regulamin spływu i
wycieczki będą stanowiły oddzielne załączniki.
Wpłaty należy dokonać najpóźniej na tydzień przed zaplanowanym terminem udziału. Brak
terminowej wpłaty skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczestników.
Nie uwzględnia się zapisów telefonicznych oraz zwrotów wpłat za wyjazd dziecka (jeśli
dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach, należy we własnym zakresie poszukać
zastępstwa)
Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom należytej opieki.
Opiekunowie/instruktorzy zajęć w żadnym wypadku nie mogą podać dziecku leków pod
jakąkolwiek postacią (tabletki, syropy, krople).
Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez GOK jest równoważne z wyrażeniem
zgody na użycie wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych (sprawozdania,
informacje do prasy itp.) dotyczących „Wakacji 2017” organizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury w Suchożebrach
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie
może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od Organizatora
Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów
wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze
odpowiedzialności za tego typu przedmioty.

Uczestnik zobowiązany jest:
1.
Zapoznać się z zasadami „Regulaminu wakacji 2017” oraz bezwzględnie się do nich
stosować.
2.
Przybyć na zajęcia do poszczególnych miejscowości punktualnie na godz. 10.00 a w
przypadku uczestnictwa w wycieczce lub spływie kajakowym przybyć na zbiórkę w
umówione miejsce 20 min. przed planowanym odjazdem.
3.
Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez
organizatorów (opiekunowie, instruktorzy, przewodnik, kierowca).
4.
Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć
wpływ na bezpieczeństwo innych osób.
5.
Pamiętać o pojęciu „cudza własność” oraz szanować innych.
6.
Zabrania się samowolnego oddalania się od grupy, bez zgody opiekuna/instruktora oraz
opuszczania zajęć przed ich zakończeniem (zajęcia trwają do godz. 15.00)
7.
Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać
życiu lub zdrowiu uczestników zajęć.
8.
Zgłaszać opiekunom wszelkie objawy złego samopoczucia.
9.
Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
10.
Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
11.
Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania
narkotyków oraz innych środków odurzających.
Rodzice:
1.
Są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie
z planem zajęć;
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2. Za nieodebranie dziecka na czas, po 15 min. zostaje naliczona opłata w wysokości 50 zł;
jeśli do godziny od zakończenia zajęć - próby kontaktu z rodzicem/opiekunem są
bezskuteczne Organizator informuje o tym fakcie policję;
3. Są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca
wypoczynku i z powrotem;
4. Składają oświadczenie, w którym określają czy po zajęciach dziecko wraca samodzielnie,
czy jest odbierane przez upoważnioną do tego osobę
Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą
wyciągane konsekwencje. W przypadku ich naruszenia przez uczestnika zawiadamia się jego
rodziców/prawnych
opiekunów.
Rodzice/prawni
opiekunowie
zobowiązani
są
do
natychmiastowego odebrania dziecka z zajęć. W przypadku konieczności wezwania karetki w
związku z naruszeniem regulaminu, kosztami obciążani są rodzice/prawni opiekunowie.
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Załącznik nr 1
do „Regulaminu wakacji 2017”

PROGRAM ZAJĘĆ PODCZAS „WAKACJI 2017”
Lp.
1.

Data
03-07.07.2017

Miejscowość
Suchożebry

2.

10-14.07.2017

Nakory

3.

17-21.07.2017

Krynica

4.

21.07.2017

5.

24-28.07.2017

Ziołowy
Zakątek
Krześlin

6.

31.07-04.08.2017

Przygody

7.
8.

05.08.2017
07-11.08.2017

Drohiczyn
Podnieśno

9.

14-18.08.2017

Wola
Suchożebrska

10.

21-25.08.2017

Borki Siedleckie

11.

28.08.2017

Suchożebry
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Forma zajęć
Arteterapeutyczne warsztaty plastyczne, Młody
chemik, Arteterapeutyczne warsztaty
rękodzielnicze – amonity z gliny, dawne zabawy
podwórkowe, Robotyka Lego, warsztaty
wokalne, Arteterapeutyczne warsztaty dramowe,
spotkanie z policjantem
Młody chemik i gry planszowe,
Arteterapeutyczne zajęcia rękodzielnicze, dawne
zabawy podwórkowe i grill, Ekoplastyka –
Afryka, gra terenowa, spotkanie z psychologiem
dot. Profilaktyki uzależnień
Arteterapeutyczne warsztaty rękodzielnicze –
masa solna, Robotyka Lego, Arteterapeutyczne
warsztaty plastyczne – kolorowe zielniki, gra
terenowa i grill, turniej piłki siatkowej, zajęcia
wokalne, Arteterapeutyczne warsztaty dramowe
Wycieczka całodniowa – warsztaty w Ziołowym
Zakątku
Dawno, dawno temu…. Zajęcia biblioteczne,
warsztaty młodego chemika, dawne zabawy
podwórkowe, Ekoplastyka - Indie, Robotyka
Lego, warsztaty wokalne
Zabawa Pirografem, gra terenowa i grill,
Arteterapeutyczne warsztaty rękodzielnicze glina, Ekoplastyka – Polska, Uwieczniamy
wspomnienia – plener fotograficzny, robotyka
lego
Spływ kajakowy Drohiczyn – Granne, biesiada
Ekoplastyka – Grenlandia, warsztaty młodego
chemika, dawne zabawy podwórkowe i grill, gra
terenowa, Arteterapeutyczne warsztaty
rękodzielnicze
Malarstwo sztalugowe – plener przy dworze w
Woli Suchożebrskiej, gra terenowa,
grill/ognisko, Ekoplastyka – Anglia, warsztaty
fotograficzne
Gry podwórkowe naszych rodziców, zajęcia
ceramiczne, gra terenowa i grill, zajęcia
rękodzielnicze, Robotyka Lego
Wystawa prac powarsztatowych oraz
Ekoplastyki
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