
Regulamin zajęć „Wakacje 2021 w MGOKSiR” 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w zajęciach „Wakacje 2021 w MGOKSiR” 

2. Wypoczynek organizowany jest na terenie miasta Sokołów Młp. w terminach:blok zajęciowy I 

12.07-23.07.2021 r., blok zajęciowy II 26.07-06.08.2021 r., 09.08-20.08.2021 r. 

3. Deklaracja uczestnictwa w konkretnym bloku wyklucza możliwość brania udziału w 

pozostałych. 

4. Ilość miejsc dla każdego bloku jest ograniczona do 20 osób. 

5. W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku 7-15 lat na stałe zamieszkujący Gminę Sokołów Młp.  

6. Podczas rekrutacji obowiązuje zasada kolejności przyjęcia poprawnie wypełnionego wniosku, 

tzw. zasada „kto pierwszy ten lepszy” 

7. Wniosek o przyjęcie należy składać w biurze MGOKSiR od 07.07.2021 od godz. 8.00. 

8. Uczestnicy zajęć przyjmowani są do MGOKSiR od godz. 8.50. Zajęcia dydaktyczne trwają od 

9.00-14.00. Odbiór dzieci powinien nastąpić do godz. 14.00. Niedopełnienie obowiązku 

przestrzegania harmonogramu może powodować wykluczeniem dziecka z udziału w bloku 

zajęciowym. 

9. Zajęcia w blokach o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym odbywają się pod nadzorem 

instruktorów. 

10. W MGOKSiR obowiązuje reżim sanitarny według przyjętych „Procedury Bezpieczeństwa 

Obowiązujące na Terenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie 

Młp.” - dokument dostępny na stronie internetowej Ośrodka. Rodzice/opiekunowie prawni 

zobowiązani są do zapoznania się z Procedurą, jej akceptacji i stosowania się do niej. 

11. 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 odebrać je z Ośrodka. 

12. Rodzic/opiekun prawny do wniosku o przyjęcie dziecka składa również „Oświadczenie 

rodzica/opiekuna prawnego dziecka, które uczęszcza na zajęcia w MGOKSiR w Sokołowie 

Młp” oraz akceptuje i zobowiązuje się do wypełniania zapisów, które są tam zawarte. 

Oświadczenie o którym mowa dostępne jest na stronie internetowej Ośrodka. 

13. Zgodnie z zaleceniami GIS obowiązuje zakaz przynoszenia na zajęcia niepotrzebnych 

przedmiotów i urządzeń np. telefonów komórkowych, zabawek, hulajnogi. 

14. MGOKSiR pozostawia sobie prawo do odwołania zajęć jeśli frekwencja będzie niższa niż 5 

osób, również w przypadku nowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia lub w przypadku 

nałożenia kwarantanny.  

15.  Rodzice/opiekunowie nie przebywają na terenie pomieszczeń dydaktycznych Ośrodka 

podczas zajęć. 

16. Przebywanie uczestników w pomieszczeniach dozwolone jest tylko w obecności instruktora. 

17. Dostęp do materiałów używanych podczas zajęć następuje tylko za zgodą instruktora. 

18. Korzystanie z urządzeń dozwolone jest za zgodą instruktora. 

19. W MGOKSiR należy zachowywać się tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych. 

20. Za umyślne zniszczenia pomocy dydaktycznych lub mebli rodzice/opiekunowie prawni 

ponoszą odpowiedzialność materialną. 

21. Wszelkie skaleczenia, oparzenia lub inne nieszczęśliwe wypadki należy natychmiast zgłaszać 

instruktorowi. 

22. Po zakończonych zajęciach uczestnicy pozostawiają porządek. 



23. W razie uporczywego niestosownego zachowania uczestnik może zostać skreślony z listy 

zajęć bloku po wcześniejszym poinformowaniu rodzica/opiekuna prawnego. Konsekwencja 

skreślenia z listy jest brak możliwości kontynuacji udziału w programie przewidzianym na 

dany blok. 

24. W razie stwierdzenia przez rodziców, że warunki atmosferyczne uniemożliwiają dziecku na 

czynny udział w zajęciach na obiekcie Orlik 2012 (świeże powietrze, silne słońce) zwracamy 

się z prośbą o nieprzyprowadzanie dziecka w danym dniu. Nieobecność podyktowana takim 

stanem będzie usprawiedliwiona.   

25. Odpowiedzialność za dziecko przebywające poza godzinami zajęć spoczywa na 

rodzicach/opiekunach prawnych. Dzieci należy odbierać punktualnie. 

26. W razie samodzielnego poruszania się dziecka na trasie dom-zajęcia, rodzic udzielając zgody 

potwierdzi to na oświadczeniu przy składaniu wniosku. 

27. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu pozostaje po stronie organizatora, czyli 

MGOKSiR.  


