Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2022
Dyrektora GOKiS z dnia 04.01.2022 r.

REGULAMIN ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH „MUZYKA DLA MALUCHA”
W ROKU 2022
1. Organizatorem zajęć stałych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie
ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów, tel. 22 789-71-02.
2. Zajęcia „Muzyka dla malucha” prowadzone są w Hali Sportowej, ul. prof. Hilarego
Koprowskiego 2, Celestynów. Zajęcia odbywać się będą 1 raz w miesiącu w soboty.
3. Warunkiem udziału w zajęciach jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji
uczestnictwa dziecka i zapisanie dziecka (załącznik do niniejszego regulaminu) na wybrane
terminy zajęć.
4. Każdy dorosły uczestnik przed rozpoczęciem zajęć i po zajęciach zobowiązany jest do
dezynfekcji rąk/umycia rąk wodą z mydłem. Środki higieniczne zapewnia GOKiS.
5. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe. Na zajęciach nie mogą uczestniczyć
osoby, które objęte są kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
6. Dorośli uczestnicy wchodzą do Hali Sportowej w maseczce. Jeżeli charakter zajęć utrudnia
jej używanie to zdejmują ją i odpowiednio zabezpieczają.
7. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej (maski, rękawiczki i inne) należy do
uczestnika zajęć.
8. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci wieku od 3 miesięcy do 3 lat wraz
rodzicem/opiekunem.
9. Na zajęcia należy przychodzić zgodnie z ustalonym wcześniej grafikiem wyłącznie
w wyznaczonych godzinach.
10 W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/uczestnika osoba ta
zostanie natychmiast umieszczona w wydzielonym pomieszczeniu, i prowadzone będą
działania zgodne ze wskazaniami GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus
11. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego podczas zajęć.
12. Podczas zajęć obowiązuje zmiana obuwia.
13. W przypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności uczestnika na zajęciach, wolne
miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.
14. Opłatę za zajęcia należy uiszczać przelewem na konto GOKiS z podaniem imienia
i nazwiska uczestnika zajęć, nazwy zajęć oraz miesiąca, którego opłata dotyczy: (Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów, Bank Spółdzielczy
O/Celestynów 57 8001 0005 2002 0008 6121 0003).
15. Opłaty za zajęcia należy regulować w terminie najpóźniej na 3 dni robocze przed
terminem zajęć w miesiącu bieżącym.
16. W przypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności uczestnika na zajęciach, tj. co
najmniej na 1 dzień roboczy przed terminem spotkania, opłata podlega zwrotowi przelewem
na podstawie zgłoszonej prośby z danymi do zwrotu (w tym numer konta bankowego).
17. Rezygnację uczestnika z zajęć należy zgłosić w biurze GOKiS.
18. Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć stałych.
19. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na zajęciach.

