
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 7/2016  z dnia 14.01.2016 r.  

 

REGULAMIN UDZIAŁU W AKCJI ZIMA 2016 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w AKCJI ZIMA 2016. 

2. Organizatorem Akcji Zima 2016 jest Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie ul. Regucka 1,                             

05-430 Celestynów tel. 22 789-71-02 lub 664-313-289. 

3. Akcja Zima skierowana jest dla dzieci w wieku od 6 lat z terenu gminy Celestynów. 

4. W ramach Akcji Zima organizowane są: Mini Kurs młodego odkrywcy, Mini Kurs tańca nowoczesnego,                 

Mini Kurs młodego podróżnika w okresie 02.02.2016 – 12.02.2016. 

5. O udziale w Akcji Zima decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba uczestników wynosi: 

- 25 osób - Mini Kurs młodego odkrywcy,  

- 25 osób - Mini Kurs tańca nowoczesnego, 

- 50 osób - Mini Kurs młodego podróżnika (w ramach jednego wyjazdu). 

6.  Rodzic/opiekun dziecka uczestniczącego w Akcji Zima zobowiązany jest złożyć wypełnione oświadczenie   

      (wzór w załączniku). 

7. Organizator nie ubezpiecza uczestników kursów. 

§ 2 

Zasady uczestnictwa w Mini Kursie młodego odkrywcy, Mini Kursie tańca nowoczesnego 

1. Mini Kursy odbywają się w Zespole Szkół w Celestynowie ul. Św. Kazimierza 55. 

2. Uczestnictwo w Mini Kursach jest płatne: 

- Mini Kurs młodego odkrywcy w terminie: 3, 5, 10, 12 lutego 2016 r. - 10 zł od osoby za 4 spotkania                      

  po 120 minut, 

- Mini Kurs tańca nowoczesnego w terminie: 3, 5, 10, 12 lutego 2016 r. - 10 zł od osoby za 4 spotkania  

  po 60 minut. 

       3.  Opłata za w/w Mini Kursy nie ulega pomniejszeniu w przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach.  

4. Na w/w Mini Kursach obowiązuje zmiana obuwia. 

§ 3 

Zasady uczestnictwa w Mini Kursie młodego podróżnika 

1. Za uczestnictwo dziecka w wyjazdach autokarowych obowiązuje opłata, zgodnie z ofertą Akcji Zima 2016. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu. 

3. Rezygnację z udziału w wyjeździe należy zgłosić telefonicznie lub osobiście w biurze GOK, nie później                      

niż 2 dni robocze przed planowanym wyjazdem.  

4. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji, bądź zgłoszenia w terminie późniejszym niż 2 dni robocze przed 

wyjazdem GOK nie dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty. 

5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu rodzic/opiekun otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty na wskazany rachunek 

bankowy.  

§ 4 

Opłaty za udział w kursach wymienionych w ofercie Akcji Zima 2016 należy dokonać najpóźniej na 3 dni robocze 

przed rozpoczęciem Kursu w formie przelewu na nr konta Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie                             

BS O/Celestynów 57 8001 0005 2002 0008 6121 0003. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Rodzice/opiekunowie odpowiadają za szkody wyrządzone przez dziecko. 

2. Rodzice/opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczne i punktualne dojście dziecka na 

miejsce zajęć/wyjazdu oraz powrót do domu. 


