Karta uczestnika zajęć - Wakacje 2022
w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.,
ul. Lubelska 5 36-050 Sokołów Młp.
Blok zaj. nr I - od 11.07.2022 -22.07.2022 r.,
Blok zaj. nr II - od 25.07.2022-05.08.2022 r.
Blok zaj. nr III - od 08.08.2022-19.08.2022 r.

Dane dziecka:
Imię i nazwisko ……………..............................................
Data urodzenia………………………..…………………..
PESEL…………………………………………………….
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………
Tel. kontaktowy …………………………………………………………
Zgody rodziców/opiekunów:
-Zapoznałem(am) się z regulaminem i programem zajęć „Wakacje 2022” w MGOKSiR oraz
oświadczam, że w całości go akceptuję.
-Zezwalam / nie zezwalam (podkreślić prawidłową informację) na samodzielne
przybycie na zajęcia i powrót do domu mojego dziecka po zakończonych zajęciach.
Zajęcia rozpoczynają się o 9.00, zaś kończą o 14.00.
- informacja rodziców o stanie zdrowia dziecka (ewentualne dolegliwości i objawy, które
występują u dziecka i o których powinien wiedzieć instruktor) ………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
- Koszt uczestnictwa dziecka w zajęciach wynosi 50 zł, zapewniamy: opiekę instruktorów,
ubezpieczenie, napoje. Wyrażamy zgody na publikację wizerunku w materiałach
promocyjnych placówki (dotyczy zdjęć i filmów grupowych dokumentujących prowadzone
zajęcia).
- Wybieram uczestnictwo mojego dziecka w bloku zajęć (możliwość zaznaczenia wyłącznie
jednego terminu):
Blok nr I ⃝
Blok nr II ⃝ Blok nr III ⃝

……………………………………
(data i podpis rodzica / opiekuna)
……………………………………
(data i podpis rodzica / opiekuna)

*Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. przetwarza Paostwa dane osobowe.
Więcej szczegółów jest dostępne na stronie internetowej Ośrodka www.mgoksir-sokolow.pl.

Regulamin zajęć Wakacje 2022
w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.,
ul. Lubelska 5 36-050 Sokołów Młp.

Blok zaj. nr I - od 11.07.2022 -22.07.2022 r.,
Blok zaj. nr II - od 25.07.2022-05.08.2022 r.
Blok zaj. nr III - od 08.08.2022-19.08.2022 r.
1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat, w godz. od 9.00 do 14.00
zameldowane lub uczące się na terenie Gminy Sokołów Młp.
2. Zajęcia odbywać się będą w trzech blokach: blok I – od 11.07.2022 r. do 22.07.2022 r. , blok
II – od 25.07.2022 r. do 05.08.2022 r. oraz blok III – od 08.08.2022 r. do 19.08.2022 r.
3. Koszt uczestnictwa w turnusie wynosi 50 zł za dziecko.
4. Warunkiem przyjęcia dziecka jest złożenie podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego
„Karty uczestnika zajęć – Wakacje 2022” oraz uiszczenie opłaty wskazanej w pkt.3.
5. Nie uwzględnia się zwrotu w przypadku nieobecności dziecka.
6. Zgłoszone dziecko może brać udział wyłącznie w jednym wybranym bloku.
7. Program i tematy zajęć w bloku I, II oraz III są takie same, a różnica polega wyłącznie
na wyborze terminu realizacji przez dziecko.
8. Przebywanie w pomieszczeniach dozwolone jest tylko w obecności instruktora.
9. Dostęp do materiałów używanych podczas zajęć następuje tylko za zgodą instruktora.
10. Korzystanie z urządzeń dozwolone jest za zgodą instruktora.
11. W MGOKSiR należy zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia sobie i innym.
12. Za umyślne zniszczenie pomocy dydaktycznych lub mebli rodzice dziecka ponoszą
odpowiedzialność materialną.
13. Wszelkie skaleczenia, oparzenia lub inne nieszczęśliwe wypadki należy natychmiast zgłaszać
instruktorowi.
14. Po zakończonych zajęcia dzieci są zobowiązane do pozostawienia po sobie porządku.
15. W trakcie programu „Wakacje 2022” wszyscy uczestnicy biorą udział w zajęciach
i
przebywają w MGOKSiR pod opieką instruktora.
16. W razie uporczywego, niestosownego zachowania uczestnik może zostać skreślony
z listy
zajęć „Wakacje 2022” po wcześniejszym poinformowaniu rodziców/opiekunów.
Konsekwencją skreślenia z listy jest brak możliwości kontynuacji udziału w programie do
zakończenia zajęć „Wakacje 2022”.
17. W razie stwierdzenia przez rodziców, iż warunki atmosferyczne (w szczególność wysoka
temperatura) uniemożliwią dziecku czynny udział w zajęciach na świeżym powietrzu,
zwracamy się z prośbą o nieprzyprowadzanie dziecka w danym dniu. Nieobecność
podyktowana takim stanem dziecka zdrowotno/wytrzymałościowym będzie usprawiedliwiona.
18. Odpowiedzialność za dziecko przebywające w placówce poza godzinami zajęć spoczywa na
rodzicach lub opiekunach. Dzieci należy odbierać z zajęć punktualnie do godz. 14.00.
Program Wakacje 2022:
- zajęcia w plenerze
- zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiektach „Orlik 2012”
- laboratorium w plenerze, zajęcia kulinarne, plastyczne
- gry i zabawy stolikowe/świetlicowe: tenis stołowy, piłkarzyki, bilard, szachy, warcaby, gry
planszowe;
- zajęcia ruchowe na placu zabaw przy ul. Rzeszowskiej lub w ogródku jordanowskim
przy ul. Rynek;
Zajęcia uzależnione będą od warunków atmosferycznych w danym dniu.

*Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. przetwarza Paostwa dane osobowe.
Więcej szczegółów jest dostępne na stronie internetowej Ośrodka www.mgoksir-sokolow.pl.

