
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2022 

z dnia 31.08.2022 r. 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH GOKiS 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
 

INFORMACJE OGÓLNE  

1. Organizatorem zajęć stałych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie ul. Regucka 1, 05-430 

Celestynów, tel. 22 789-71-02, zwanym dalej GOKiS. 

2. Zajęcia stałe prowadzone są w obiekcie Hali Sportowej w Celestynowie ul. prof. Hilarego Koprowskiego 2 

oraz sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej – wejście przez Halę Sportową. 

 

ZAPISY 

1. Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje biuro GOKiS w godzinach otwarcia. Zgłoszenia można dokonać osobiście 

lub telefonicznie pod nr tel. 22 789-71-02. W pierwszym dniu zapisów pierwszeństwo przysługuje osobom 

dokonującym zapisu osobiście.  

2. O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania liczby miejsc. 

3. W przypadku wyczerpania liczby miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa dla osób chętnych, które                 

w przypadku zwolnienia miejsca na dane zajęcia, zostaną powiadomione telefonicznie (sms). 

4. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji uczestnictwa najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.   

W przypadku osoby niepełnoletniej deklarację podpisuje rodzic/opiekun prawny. 

5. Złożenie podpisanej deklaracji uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie zapisani uczestnicy. 

2. Dorośli uczestnicy mają obowiązek złożenia podpisu w liście obecności każdorazowo przed zajęciami                  

w holu Hali Sportowej. 

3. Podczas zajęć obowiązuje zmiana obuwia. Uczestnicy zajęć korzystają z szatni dostępnych w Hali 

Sportowej.  

4. Rodzic/opiekun prawny ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczne i punktualne dojście dziecka do 

miejsca prowadzenia zajęć oraz powrót do domu. 

5. Rodzic/opiekun może upoważnić  pisemnie do odbioru dziecka z zajęć inne osoby, bądź zezwolić na 

samodzielny powrót dziecka do domu.  

6. Instruktor zajęć ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników wyłącznie podczas trwania zajęć. 

7. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe. Udział w zajęciach osób ze szczególnymi 

potrzebami tj. ciąża, problemy z kręgosłupem itp., wymaga przedstawienia zaświadczenia od lekarza                      

o braku przeciwwskazań. 

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na zajęciach. 

9. Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć. 

10. W drugiej połowie grudnia, w czasie ferii zimowych oraz w dni wolne ustawowo GOKiS nie prowadzi 

zajęć. 

11. Każdorazowa nieobecność uczestnika wymaga usprawiedliwienia Organizatorowi zajęć.  

12. Trzy kolejne niezgłoszone nieobecności powodują skreślenie z listy uczestników bez prawa ubiegania się                 

o zwrot opłaty wniesionej za zajęcia.  

13. Rezygnację uczestnika z zajęć należy zgłosić w biurze GOKiS. 

 

PŁATNOŚCI 

1. Wysokość miesięcznej opłaty za zajęcia jest naliczana wg cennika ustalonego przez GOKiS. Opłata stanowi 

ryczałt miesięczny, bez względu na ilość zajęć przypadających w danym miesiącu. 

2. Opłata nie podlega samodzielnemu odliczeniu, wyjątek stanowi dołączenie do zajęć w połowie miesiąca 

(udział w 1-3 zajęciach). 

3. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie powoduje zmniejszenia opłaty za dany miesiąc.  

4. W miesiącach wrześniu, grudniu oraz lutym obowiązuje połowa opłaty miesięcznej ze względu na czas 

trwania zajęć (1/2 miesiąca). 

5. Opłaty za zajęcia należy uiszczać przelewem wpisując w tytule: „imię i nazwisko uczestnika zajęć,  nazwę 

zajęć, miesiąc, którego dotyczy opłata” na rachunek bankowy nr 57 8001 0005 2002 0008 6121 0003. 

6. Opłaty za zajęcia w pełnej wysokości należy regulować najpóźniej do 15 dnia miesiąca, którego opłata 

dotyczy. Brak opłaty po tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w zajęciach i wykreśleniem 

z listy uczestników.  

7. W przypadku nadpłaty za zajęcia, potwierdzonej przez biuro GOKiS, uczestnik może wnioskować o jej 

zwrot za pomocą druku dostępnego na stronie internetowej, dostarczonego osobiście do biura GOKiS lub 

przesłanego na adres e-mail: biuro@gokcelestynow.pl. 

8. Nadpłaty mogą zostać zwrócone uczestnikowi wyłącznie przelewem na wskazany nr rachunku bankowego. 

 


