2017-12-27

Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach
ul. Siedlecka 8
TEL. 501-878-999
e - mail gok@suchozebry.pl

Regulamin
„Ferii zimowych 2018 r.
w GOK w Suchożebrach”
Organizatorzy, podczas trwania ferii dokładają wszelkich starań by stworzyć uczestnikom jak najlepsze
warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy
oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
1. Organizatorem „Ferii zimowych 2018 r. w GOK w Suchożebrach”” jest Gminny Ośrodek Kultury
w Suchożebrach zwany w dalszej części GOK w Suchożebrach.
2. Uczestnikami „Ferii zimowych 2018 r. w GOK w Suchożebrach” mogą być dzieci w wieku
od 7 do 14 lat.
3. „Ferie zimowe 2018 r. w GOK w Suchożebrach” organizowane są w dwóch 5 dniowych turnusach,
trwających od poniedziałku do piątku.
▪ Turnus I od 15.01.2018 r. do 19.01.2018 r.
▪ Turnus II od 22.01.2018 r. do 26.01.2018 r.
4. Cena za jeden turnus wynosi 230,00 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści złotych brutto).
5. Cena obejmuje:
▪ uczestnictwo w zabawach, wycieczkach i innych atrakcjach przewidzianych programem
ferii,
▪ korzystanie ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji zajęć,
▪ opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz instruktorskiej,
▪ otrzymania materiałów niezbędnych do zajęć.
6. GOK zastrzega sobie prawo do zmian w programie ferii podyktowanych szczególnymi względami,
na które nie ma bezpośredniego wpływu.
7. Podczas jednego turnusu mogą odbyć się zajęcia dla dwóch grup. Grupa może liczyć maksymalnie
15 osób.
8. Podstawą rezerwacji miejsca jest dokonanie zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 501-878-999,
lub na mail: gok@suchozebry.pl najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia wybranego turnusu,
a następnie złożenie podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz wpłacenie pełnej odpłatności
za udział dziecka w „Feriach zimowych 2018 r. w GOK w Suchożebrach ” najpóźniej na 2 dni
przed rozpoczęciem turnusu, na który została dokonana rezerwacja. Kwota za udział w jednym
pięciodniowym turnusie wynosi 230 zł (słownie: dwieście trzydzieści zł). Istnieje możliwość
korzystania z obu turnusów. Ustaloną kwotę należy wpłacić na konto nr 41 9221 0000 0131
6551 2000 0010. Tytuł przelewu musi zawierać: Ferie zimowe 2018 r. w GOK w
Suchożebrach, imię i nazwisko uczestnika, wybrany turnus.
9. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o kolejności zapisów decyduje kolejność zgłoszeń.
10. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie o którym mowa w pkt 8 zgłoszenie dziecka na dany
turnus zostanie anulowane.
11. Uczestnicy pozostają pod stałą opieką opiekuna grupy od godz. 10:00 do godz. 14:00.
12. Uczestnicy „Ferii zimowych 2018 r. w GOK w Suchożebrach” mają prawo do:
▪ spokojnego wypoczynku;
▪ uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas turnusu;
▪ korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu.
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uczestnictwa w zabawach, wycieczkach i innych atrakcjach przewidzianych programem
ferii,
▪ realizacji zajęć zgodnie z programem ferii,
▪ wykwalifikowanej opieki pedagogicznej oraz kadry instruktorskiej do przewidzianych zajęć,
▪ uzyskania niezbędnej pomocy od opiekuna,
▪ otrzymania materiałów potrzebnych do zajęć.
Uczestnicy „Ferii zimowych 2018 r. w GOK w Suchożebrach” mają obowiązek:
▪ zapoznać się wraz z rodzicami/ opiekunami z programem, regulaminem ferii oraz bieżącymi
informacjami organizacyjnymi dotyczącymi ferii,
▪ podporządkować się poleceniom opiekuna grupy;
▪ przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;
▪ brać udział w realizacji programu turnusu;
▪ szanować mienie i pomoce dydaktyczne;
▪ nie oddalać się bez wiedzy opiekuna od grupy;
▪ nie stosowania przemocy wobec innych uczestników turnusu oraz nie używania
niecenzuralnych słów;
▪ przestrzegać Regulamin „Ferii zimowych 2018 r. w GOK w Suchożebrach” oraz inne
regulaminy obowiązujące w obiekcie GOK w Suchożebrach.
▪ przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowych,
▪ przestrzegać regulaminu wycieczek podczas wyjść i wyjazdów,
▪ słuchać i wykonywać prośby i polecenia opiekunów oraz innych upoważnionych osób,
▪ posiadać obuwie na zmianę i odpowiedni strój do przewidzianych zajęć,
▪ natychmiast powiadamiać opiekuna o zaistniałych problemach i wypadkach,
▪ szanować cudzą i osobistą własność.
Na zajęcia (jeżeli rodzic/opiekun tak uważa) dzieci powinny zabrać ze sobą kanapki – organizator
nie zapewnia wyżywienia, jedynie napoje.
Dzieci powinny być odbierane z GOK w Suchożebrach (ul. Siedlecka 8) przez rodziców/opiekunów
lub osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym. Samodzielny powrót dziecka z zajęć wymaga
wcześniejszej pisemnej zgody rodzica/opiekuna.
Za umyślne szkody materialne spowodowane przez uczestnika „Ferii zimowych 2018 w GOK
w Suchożebrach” odpowiadają finansowo rodzice lub ich prawni opiekunowie.
GOK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez dzieci (np. części garderoby, telefony
komórkowe, tablety, PSP oraz inne gadżety).
Samowolne oddalanie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie
poleceń opiekunów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą
a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w feriach. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników ferii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną
część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w feriach.
Za niewykorzystanie z winy uczestnika turnusu „Ferii zimowych 2018 r. w GOK w Suchożebrach”
nie przysługuje zwrot kosztów.
W przypadku zdarzenia losowego, zaistniałego z przyczyn niezależnych od uczestnika lub w razie
nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, rodzice /opiekunowie mogą
otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część turnusu lub cały turnus z wyjątkiem kosztów
już poniesionych przez GOK w Suchożebrach.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu „Ferii zimowych 2018 r. w GOK
w Suchożebrach” w przypadku niezebrania się odpowiedniej liczby uczestników oraz z przyczyn
niezależnych od GOK w Suchożebrach – w wymienionych przypadkach zostanie zwrócona pełna
wpłacona kwota.
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