
Wersja 1, 26.01.2023 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 
W ZAJĘCIACH FERYJNYCH „W ŚWIĘTOKRZYSKIEJ KRAINIE” W GOKSiT 

2023 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Każdy uczestnik zajęć, jak również jego rodzice/opiekunowie prawni/osoby 

przyprowadzające i odbierające z dziecko z zajęć są zobowiązane do przestrzegania 
niniejszego regulaminu. 

2. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. 
3. Podczas realizacji zajęć w pomieszczeniach, w których się one odbywają mogą 

przebywać jedynie uczestnicy zajęć, wychowawca, osoby prowadzące zajęcia z dziećmi 
(instruktorzy, trenerzy, nauczyciele), rodzice / opiekunowie prawni dzieci oraz personel 
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach. 

4. Opiekę nad uczestnikami zajęć sprawują wychowawcy. 
5. Zajęcia realizowane są zgodnie z odrębnym harmonogramem. 
 

§ 2 
Czas i miejsce realizacji zajęć 

 
1. Feryjne zajęcia „W ŚWIĘTOKRZYSKIEJ KRAINIE” są realizowane w siedzibie 

Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach- ul. Staszica 8, 26-006 Rudki, 
z wyjątkiem wycieczek i wyjść pieszych. 

2. Zajęcia realizowane są w dniach od 06 do 10 lutego 2023 roku, w godzinach 9:00 – 13:00. 
 

§ 3 
Zasady naboru 

 
1. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do pobrania ze strony www.dymarki.pl 

dokumentu „KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA FERYJNYCH ZAJĘĆ „W 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ KRAINIE” 2023”, wypełnienia go, podpisania oraz złożenia w 
formie papierowej w siedzibie GOKSiT- ul. Staszica 8, 26-006 Rudki. Decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

2. Maksymalna ilość uczestników zajęć to: 40 osób. 
3. Pierwszeństwo udziału mają dzieci będące uczestnikami projektu „Utworzenie świetlic 

środowiskowych w Gminie Nowa Słupia”, realizowanego przez GOKSiT. 
4. W przypadku wpłynięcia większej liczby zgłoszeń niż maksymalna możliwa ilość 

uczestników, zostanie utworzona lista rezerwowa, szeregowana wedle kolejności 
zgłoszeń. 

5. W przypadkach przerwania udziału przez dotychczasowych uczestników zajęć, osoby z 
listy rezerwowej będą mogły rozpocząć udział w zajęciach. 

6. Udział w wycieczkach wymaga udzielenia przez rodziców / opiekunów prawnych dziecka 
każdorazowo odrębnej, pisemnej zgody. 

 
 
 
 
 



 
§ 4 

 
Prawa i obowiązki uczestników oraz uprawnienia wychowawców w zakresie 

egzekwowania regulaminu 
  

1. Uczestnik zajęć ma prawo do:  
1) opieki wychowawczej oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć, 
2) życzliwego traktowania, poszanowania jego godności osobistej, przekonań 
religijnych, ochrony przed przemocą,  
3) swobodnego wyrażania myśli i przekonań  
4) udziału w zajęciach feryjnych organizowanych przez GOKSiT, 
 

2. Uczestnik ma obowiązek:  
1) przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie zajęć,  
2) z szacunkiem odnosić się do wychowawców oraz podporządkowywać się ich         
decyzjom, 
3) współpracy w procesie opieki, 
4) przestrzegania zasad kultury osobistej i relacji w grupie rówieśniczej, 
5) pomagania innym, 
6) dbania o mienie GOKSiT, 
7) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 
3. Uczestnicy zajęć nie mogą: 
 1) używać przemocy, 
 2) opuszczać sali, w której realizowane są zajęcia bez pytania, 
 3) używać wulgaryzmów, 
 4) zakłócać w dowolny sposób przebiegu zajęć, 
 5) niszczyć mienia GOKSiT, 
 6) lekceważyć poleceń wychowawców, 
 7) łamać zasad zawartych w regulaminie. 
 
4. W przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika zasad niniejszego regulaminu, 
wychowawca ma prawo podjąć następujące działania: 

1) ustne upomnienie, 
 2) zakaz uczestnictwa w zabawach, 
 3) uwaga skierowana do rodziców. 
 
6. W przypadku uporczywego łamania powyższych zasad przez uczestnika wychowawca ma 

obowiązek zgłosić przełożonym zaistniałe sytuacje co może skutkować permanentnym 
usunięciem uczestnika z zajęć. 

 
§ 5 

Obowiązki rodziców / opiekunów prawnych 
 

1. Rodzicie / opiekunowie prawni, w celu zapewnienia bezpiecznego uczestnictwa dziecka, 
są zobowiązani powiadomić GOKSiT o alergiach, schorzeniach i innych problemach 
medycznych, które występują u dziecka i mogą powodować problemy podczas udziału w 
zajęciach. 



2. Rodzicie / opiekunowie prawni zapewniają uczestnikom zajęć jedzenie oraz picie na czas 
uczestnictwa w zajęciach. Organizator zajęć nie zapewnia wyżywienia uczestników. 

3. Uczestnicy są zobowiązani mieć przy sobie legitymacje szkolne. 

4. Uczestnicy są zobowiązani przynosić ze sobą obuwie na zmianę- preferowane jest obuwie 
sportowe na miękkich podeszwach. 

5. Uczestnicy są zobowiązani mieć ze sobą odzież dostosowaną do pogody, odpowiednią do 
wyjścia na zewnątrz. 

6. Przynoszenie na zajęcia napojów gazowanych, napojów energetycznych oraz gum do 
żucia jest zabronione. 

7. Rodzicie / opiekunowie prawni bądź osoby przez nich upoważnione, które 
przyprowadzają na zajęcia i / lub odbierają dzieci z zajęć zobowiązani są przyprowadzać 
dzieci punktualnie, do godziny 9:00 oraz odbierać dzieci nie później niż o godzinie 13:00. 

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach rodzice / opiekunowie prawni są 
zobowiązani niezwłocznie powiadomić o tym GOKSiT osobiście, drogą telefoniczną bądź 
przez e-mail. 

9. W przypadku czasowej niemożności uczestnictwa dziecka w zajęciach rodzice / 
opiekunowie prawni są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o tym GOKSiT osobiście, 
drogą telefoniczną bądź przez e-mail. 

10. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach przekraczającej 3 dni 
dziecko może zostać usunięte z listy uczestników. 

11. Rodzicie / opiekunowie prawni dzieci z klas 0-3 szkół podstawowych zobowiązani są 
osobiście przyprowadzać dzieci na zajęcia. Rozumie się przez to przyprowadzenie dziecka 
do GOKSiT i przekazanie go bezpośrednio, osobiście personelowi. Pozostawianie dzieci z 
klas 0-3 szkół podstawowych przez rodziców / opiekunów prawnych przed budynkiem 
bądź przed salą jest zabronione. 

12. W przypadku niemożności osobistego przyprowadzenia dzieci z klas 0-3 szkół 
podstawowych przez rodziców / opiekunów prawnych w sposób opisany w § 5 ust. 11 
rodzice / opiekunowie prawni mogą upoważnić inną osobę do przyprowadzania oraz 
odbioru dziecka z zajęć. Upoważnienie musi mieć formę pisemną i być sporządzone na 
Załączniku nr 1 do regulaminu. 

13. Osoba upoważniona przez rodzica / opiekuna prawnego, aby odebrać dziecko z zajęć, 
musi mieć ze sobą upoważnienie oraz dokument tożsamości. 

14. W przypadku zmiany osoby odbierającej oraz przyprowadzającej dziecko na zajęcia, 
rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować o tym GOKSiT 
osobiście, drogą telefoniczną bądź przez e-mail. 

15. Rodzice / opiekunowie prawni, którzy zezwalają na samodzielne przyjście dziecka na 
zajęcia i / lub samodzielny jego powrót po zajęciach, zobowiązani są przedłożyć w 
GOKSiT oświadczenie wyrażające taką wolę sporządzone na Załączniku nr 2 do 
regulaminu. 

16. Za wszelkie mienie wartościowe przynoszone przez dzieci na zajęcia nie odpowiada 
personel GOKSiT. 

17. Za szkody materialne wyrządzone przez dziecko w mieniu GOKSiT odpowiedzialność 
ponoszą rodzice / opiekunowie prawni dziecka. 



  



Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

UPOWAŻNIENIE DO PRZYPROWADZENIA 

ORAZ ODBIORU DZIECKA Z FERYJNYCH ZAJĘĆ „W ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 

KRAINIE” 2023 

 

Ja, niżej podpisana/y * ………………………………………………….……(imię i nazwisko) 

będąc rodzicem / opiekunem prawnym * dziecka uczestniczącego w feryjnych zajęciach „W 

ŚWIĘTOKRZYSKIEJ KRAINIE” 2023- …………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 

niniejszym upoważniam Panią/Pana * 

……………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………………………...……….. (PESEL) lub 

…………………………………………………………….. (seria i numer dowodu osobistego) 

do przyprowadzania mojego dziecka na feryjne zajęcia „W ŚWIĘTOKRZYSKIEJ KRAINIE” 

oraz do odbioru mojego dziecka z zajęć. 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

  

 
…………………………………….. 
Miejscowość i data 

 
……….…………………………………….. 
Podpis czytelny rodzica / opiekuna prawnego * 



Załącznik nr 2 do regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO * DOTYCZĄCE 

SAMODZIELNEGO PRZYBYWANIA ORAZ POWROTÓW DZIECKA Z FERYJNYCH 

ZAJĘĆ „W ŚWIĘTOKRZYSKIEJ KRAINIE” 2023 

 

Ja, niżej podpisana/y * ………………………………………………….……(imię i nazwisko) 

będąc rodzicem / opiekunem prawnym * dziecka uczestniczącego w feryjnych zajęciach „W 

ŚWIĘTOKRZYSKIEJ KRAINIE” - ……………………………………………………….…... 

(imię i nazwisko dziecka) 

oświadczam, iż moje dziecko będzie samodzielnie przybywać na feryjne zajęcia „W 

ŚWIĘTOKRZYSKIEJ KRAINIE” oraz powracać do miejsca zamieszkania po zakończeniu 

zajęć. 

W związku z tym zezwalam personelowi prowadzącemu zajęcia na wypuszczenie mojego 

dziecka z terenu GOKSiT w celu powrotu do miejsca zamieszkania lub miejsca aktualnego 

pobytu po zakończeniu zajęć lub po wyrażeniu przez dziecko woli powrotu do miejsca 

zamieszkania lub miejsca aktualnego pobytu. 

Jednocześnie oświadczam, iż ja, niżej podpisana/y* ………………………………………... 

(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka) ponoszę odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo mojego dziecka w momencie opuszczenia przez nie miejsca 

zamieszkania lub miejsca aktualnego pobytu w celu przybycia na feryjne zajęcia „W 

ŚWIĘTOKRZYSKIEJ KRAINIE” 2023 w GOKSiT oraz w momencie opuszczenia 

przez nie terenu GOKSiT w celu powrotu do miejsca zamieszkania lub miejsca 

aktualnego pobytu. 

 

 

 

 
…………………………………….. 
Miejscowość i data 

 
……….…………………………………….. 
Podpis czytelny rodzica / opiekuna prawnego * 



* niepotrzebne skreślić 


