
Regulamin zajęć „Ferie 2023” (16.01.-27.01.2023 r.)  
w Miejsko Gminnym Ośrodku KulturySportu i Rekreacji Sokołów Młp., ul. Lubelska 5 

 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w zajęciach „Ferie 2023 
w MGOKSiR”. 

2. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat na stałe zamieszkujący 
Gminę Sokołów Młp., blok zajęciowy nr I – od 16-20 stycznia br. oraz blok zajęciowy 
nr II – od 23-27 stycznia br. w godz. od 9.00 do 13.00  

3. Uczestnictwo w jednej grupie wyklucza udział w drugiej. 
4. Ilośd miejsc dla każdego bloku jest ograniczona do 40 osób.  
5. O zapisie decyduje kolejnośd zgłoszeo. 
6. Koszt uczestnictwa w turnusie wynosi 30 zł za dziecko.  
7. Warunkiem przyjęcia dziecka jest złożenie podpisanej przez rodzica/opiekuna 

prawnego „Karty uczestnika zajęd – Ferie 2023” oraz uiszczenie opłaty wskazanej w 
pkt.6. 

8. Nie uwzględnia się zwrotu w przypadku nieobecności dziecka. 
9. Przebywanie w pomieszczeniach dozwolone jest tylko w obecności instruktora. 
10. Dostęp do materiałów używanych podczas zajęd następuje tylko za zgodą instruktora.   
11. Korzystanie z urządzeo dozwolone za zgodą instruktora. 
12. W MGOKSiR należy zachowywad się tak, by nie stwarzad zagrożenia sobie i innym. 
13. Za umyślne zniszczenie pomocy dydaktycznych lub mebli rodzice dziecka ponoszą 

odpowiedzialnośd materialną.  
14. Wszelkie skaleczenia, oparzenia lub inne nieszczęśliwe wypadki należy natychmiast 

zgłaszad instruktorowi.  
15. Po zakooczonych zajęcia dzieci są zobowiązane do pozostawienia po sobie porządku. 
16. W razie uporczywego, niestosownego zachowania uczestnik może zostad skreślony 

 z listy zajęd Ferie 2023 po wcześniejszym poinformowaniu rodziców/opiekunów. 
Konsekwencją skreślenia z listy jest brak możliwości kontynuacji udziału w programie 
do zakooczenia zajęd Ferie 2023. 

17. Odpowiedzialnośd za dziecko przebywające w placówce poza godzinami zajęd 
spoczywa na rodzicach lub opiekunach. Dzieci należy odbierad z zajęd punktualnie. 

18. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u dziecka zostanie 
ono odizolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, a rodzic/prawny opiekun 
zobowiązany jest niezwłocznie tj. w ciągu godziny odebrad je z Ośrodka. 

19. W razie samodzielnego poruszania się dziecka na trasie dom-zajęcia, rodzic udzielając 
zgody potwierdzi to na oświadczeniu przy składaniu wniosku. 

20. MGOKSiR zapewnia ciepłą herbatę, wodę oraz słodycze.  
21. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu pozostaje po stronie organizatora, 

czyli MGOKSiR. 


