Regulamin zajęć w roku szkolnym 2017/2018
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Skołyszynie
1. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie (GOKiCz) w ramach statutowej
działalności organizuje zajęcia artystyczne i edukacyjne, adresowane do dzieci i młodzieży Gminy
Skołyszyn. Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach określa niniejszy regulamin.
2. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej
http://gokicz.skolyszyn.pl/
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa
w zajęciach oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
4. Wszystkich uczestników i członków kół, grup i zespołów zainteresowań obowiązują przepisy
wewnętrzne danej grupy lub zespołu.
5. O przyjęciu na poszczególne zajęcia decyduje instruktor prowadzący.
6. Instruktor sprawuje opiekę nad dzieckiem z chwilą rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia.
7. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
8. W przypadku, kiedy rodzic/opiekun wyraził zgodę na samodzielne opuszczanie przez dziecko
terenu zajęć po ich zakończeniu, uczestnikowi nie wolno opuszczać go w trakcie ich trwania bez
powiadomienia o tym opiekuna zajęć.
9. Uczestnik ma obowiązek: przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz ppoż, zaplanowanego rozkładu
zajęć, dbania o czystość oraz ład i porządek w całym otoczeniu i miejscu odbywania zajęć,
przestrzegania regulaminu, ponadto zabrania się oddalania z miejsca organizowanych zajęć bez zgody
opiekuna.
10. Uczestnikowi nie wolno: stosować używek, przemocy wobec kolegów i koleżanek obecnych na
zajęciach.
11. W przypadku nagminnego łamania regulaminu uczestnik w pierwszej kolejności otrzymuje
upomnienie ustne od opiekuna, następnie o łamaniu regulaminu zostanie poinformowany rodzic.
W przypadku dalszego niestosowania się do regulaminu uczestnik otrzyma zakaz uczestnictwa
w zajęciach.
12. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc prowadzona jest lista rezerwowa, z której
uczestnik ma szansę zakwalifikować się na zajęcia, jeśli zwolni się miejsce na liście właściwej.
13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubiony podczas zajęć sprzęt elektroniczny np.
tel. komórkowy i inne wartościowe rzeczy uczestników.
14. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników odpowiadają rodzice lub prawni
opiekunowie.
15. Organizator zastrzega sobie prawo zmian terminu i godziny zajęć, o czym poinformuje
(telefonicznie, mailowo lub SMS) osoby uczęszczające na zajęcia.
16. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na realizację zajęć zaplanowanych poza siedzibą organizatorów
w celu zorganizowania pieszej wycieczki, gier i zabaw na świeżym powietrzu itp.
17. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na publikację wizerunku dziecka na fotografiach wykonanych
podczas zajęć.

