
 
 

 

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2018 

z dnia 29.08.2018  r. 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH /PŁATNYCH/ 

  
 

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

     05-430 Celestynów, tel. 22 789-71-02. 

2/  Zapisu na zajęcia dokonuje rodzic/opiekun osobiście w biurze GOKiS lub telefonicznie. Warunkiem   

     udziału w zajęciach jest podpisanie przez osobę pełnoletnią deklaracji uczestnictwa. 

3/  Na zajęciach obowiązuje zmiana obuwia (z jasną podeszwą). 

4/  W przypadku dwutygodniowej nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na zajęciach będzie                       

     on wykreślony z listy. Wolne miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej. 

5/  Za bezpieczeństwo uczestników w czasie trwania zajęć odpowiada Instruktor prowadzący. 

6/  W miesiącu wrześniu 2018 nie jest pobierana opłata za zajęcia stałe. Cennik obowiązuje od 01.10.2018 r.  

7/  Wysokość miesięcznej opłaty za zajęcia jest naliczana wg cennika ustalonego przez GOKiS. Opłata jest   

    stała, nie podlega odliczeniom. 

8/  Opłaty 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). 

9/  Opłaty za zajęcia należy regulować miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca (za miesiąc bieżący). 

10/  O rezygnacji uczestnika z zajęć należy poinformować instruktora lub zgłosić ten fakt w biurze GOKiS. 

11/  Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć stałych. 

12/  Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na zajęciach. 

 

 

 

 
 

REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH /BEZPŁATNYCH/  

 

1/ Organizatorem zajęć stałych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie                           

    ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów, tel. 22 789 71 02, kom. 664 313 289. 

2/ Zapisu na zajęcia dokonuje rodzic/opiekun osobiście w biurze GOKiS lub telefonicznie.  

    Warunkiem udziału w zajęciach jest wypełnienie przez osobę pełnoletnią deklaracji uczestnictwa. 

3/  Liczba uczestników na zajęciach jest ograniczona. 

4/  O nieobecności uczestnika należy poinformować Organizatora zajęć. 

5/  W przypadku dwutygodniowej nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na zajęciach  

     będzie on wykreślony z listy. Wolne miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej. 

6/  Na zajęciach obowiązuje zmiana obuwia (z jasną podeszwą). 

7/  Za bezpieczeństwo uczestników w czasie trwania zajęć odpowiada Instruktor prowadzący. 

8/  O rezygnacji uczestnika z zajęć należy poinformować instruktora lub zgłosić ten fakt w biurze  

    GOKiS. 

9/  Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć stałych. 

10/ Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na zajęciach. 

 


