
 
.............................................................................................    ................................................................... 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika)     (data, miejscowość) 

 

 

................................................................................. 

    (telefon do natychmiastowego kontaktu) 

 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka na Wakacyjne Warsztaty Taneczne 2020 

organizowane przez MGOKSiR w Sokołowie Młp. 

ul. Rzeszowska 29, 36-050 Sokołów Młp. 

 

Wybieram uczestnictwo mojego dziecka w bloku zajęć (właściwe zaznaczyć X) 

Turnus I – od 06.07.2020r.  do 17.07.2020r.: 

Grupa I – od 7 do 9 lat (zajęcia od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:30-11:30)  

 Grupa II – od 10 lat do 13 lat (zajęcia od poniedziałku do czwartku w godzinach 12:30-14:30) 

17.07.2020r. (piątek)  – planowany występ połączony z piknikiem 

Turnus II – od 20.07.2020r. do 31.07.2020r.: 

Grupa I – od 7 do 9 lat (zajęcia od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:30-11:30) 

 Grupa II – od 10 lat do 13 lat (zajęcia od poniedziałku do czwartku w godzinach 12:30-14:30) 

31.07.2020r. (piątek)  – planowany występ połączony z piknikiem 

 

Dane uczestnika: 

Imię i nazwisko         ............................................................................................................................ 

Data urodzenia          .................................................. PESEL  ............................................................ 

Adres zamieszkania  ............................................................................................................................. 

Informacja rodziców o stanie zdrowia dziecka (ewentualne dolegliwości i objawy, które występują u dziecka 

o których powinien wiedzieć instruktor): ............................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na samodzielny powrót mojego dziecka po skończonych 

Warsztatach. 

 

 Oświadczam, że moje dziecko ......................................................................................... 

jest zdrowe oraz w ciągu 14 dni nie miało kontaktu z żadną osobą zarażoną przebywającą na kwarantannie lub w 

izolacji. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych nie będę przysyłał /a mojego dziecka do placówki i 

zawiadomię telefonicznie Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim o tym 

fakcie.  



1. Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin zajęć oraz procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii 

COVID-19 obowiązujące w placówce Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w 

Sokołowie Małopolskim (dostępne na stronie MGOKSiR w Sokołowie Młp.). 

2. Jestem świadomy/a możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, instruktorów 

i innych dzieci w trakcie zajęć w MGOKSiR COVID-19. Jestem świadomy/a, iż podanie 

nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć wraz z instruktorami i 

dyrekcją jak również ich rodziny. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie 

placówki Ośrodka Kultury nie będę wnosić skarg, zażaleń, pretensji, będąc całkowicie świadomy 

zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

3. Jestem odpowiedzialny/a za podjętą przeze mnie decyzję posłania dziecka do Miejsko Gminnego 

Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim, a tym samym możliwość zarażenia 

sięCOVID-19.  

4. Zobowiązuję się do systematycznego przypominania dziecku podstawowych zasad higieny 

(prawidłowego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa przy kichaniu lub kasłaniu). 

5. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojemu dziecku. 

6. Zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od instruktorów/dyrektora.  

Proszę podać numer telefonu, który będzie dostępny w każdej chwili 

 (nr tel. .......................................................................................)  

7. O zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję MGOKSiR w Sokołowie Młp. 

8. Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i 

Rekreacji w Sokołowie Młp. w celach związanych  uczestnictwem w Wakacyjnych Warsztatach 

Wokalnych 2020. 

9. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w formie 

tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi identyfikacyjnymi przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 

Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp w celach promocyjnych, informacyjnych i kulturalnych związanych 

z realizacją Wakacyjnych Warsztatów Tanecznych 2020 za pośrednictwem dowolnego medium (strona 

internetowa MGOKSiR, facebook, tablice wystawowe, Kurier Sokołowski) 

 

................................................................................ 

   (data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)                  

 

 

............................................................................... 

  (data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)                                    

                   

  



 

Regulamin Wakacyjnych Warsztatów Wokalnych i Tanecznych 

organizowanych przez MGOKSiR w Sokołowie Młp. 

 
1. Wakacyjne Warsztaty Wokalne organizowane są w budynku MGOKSiR (ul. Lubelska 5, 36-050 

Sokołów Młp.) w terminach: Turnus I – od 06.07.2020r.  do 17.07.2020r., Turnus II – od 

20.07.2020r. do 31.07.2020r. 

2. Wakacyjne Warsztaty Taneczne organizowane są w budynku MGOKSiR (ul. Rzeszowska 29, 36-

050 Sokołów Młp.) w terminach: Turnus I – od 06.07.2020r.  do 17.07.2020r., Turnus II – od 

20.07.2020r. do 31.07.2020r.. 

3. Na koniec każdego z turnusów planowany jest występ uczestników połączony z piknikiem: 

17.07.2020r. dla Turnusu I, a 31.07.2020r. dla Turnusu II. 

4. W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku od 7 do 15 lat na stałe zamieszkujący Gminę i Miasto 

Sokołów Małopolski. 

5. Ze względu na obecnie panującą pandemię koronawirusa ilość miejsc dla każdej grupy w danym 

turnusie jest ograniczona do 12 osób. 

6. Podczas rekrutacji obowiązuje kolejność terminowo złożonych wniosków dla konkretnych 

Warsztatów. Wniosek o przyjęcie dziecka na Wakacyjne Warsztaty należy składać w biurze 

MGOKSiR w Sokołowie Młp. do 02.07.2020r. (Turnus I) i  do 10.07.2020r. (Turnus II). 

7. Za bezpieczną drogę nieletnich na Wakacyjnych Warsztatach odpowiadają rodzice/prawni 

opiekunowie. Apeluje się o punktualność przyprowadzania i odbierania dziecka. 

8. W MGOKSiR obowiązuje reżim sanitarny według przyjętych procedur bezpieczeństwa, dostępnych 

na stornie internetowej Ośrodka. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i 

akceptacji tych procedur. 

9. Zgodnie z zaleceniami GIS obowiązuje zakaz przynoszenia na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów 

i urządzeń np. telefonów komórkowych, zabawek. 

10. MGOKSiR pozostawia sobie prawo do odwołania zajęć jeśli frekwencja będzie niższa niż 5 osób, 

bądź w przypadku nowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia czy nałożenia kwarantanny. 

11. Rodzice/prawni opiekunowie nie mogą przebywać na terenie pomieszczeń dydaktycznych Ośrodka 

podczas zajęć. 

12. Przebywanie uczestników w pomieszczeniach, dostęp do pomocy dydaktycznych lub urządzeń 

potrzebnych do przeprowadzenia zajęć dozwolone jest tylko w obecności instruktora i za jego 

zgodą. Za umyślne zniszczenia rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną. 

13. W MGOKSiR należy zachowywać się tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie bądź innych. 

14. W razie niestosownego zachowania uczestnik Wakacyjnych Warsztatów może zostać skreślony z 

listy, co będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w zajęciach. 

15. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu pozostaje po stronie organizatora. 


