
 

Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 34/2020 z dnia 09.07.2020 r. 
 

REGULAMIN UDZIAŁU W AKCJI LATO 2020 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w AKCJI LATO 2020. 
2. Organizatorem Akcji Lato 2020 jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie                    

ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów tel. 22 789-71-02. 
3. Akcja Lato przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6 lat i młodzieży z terenu gminy 

Celestynów. 
4. W ramach Akcji Lato organizowane są zajęcia stacjonarne: warsztaty artystyczne, taniec 

nowoczesny, zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe. 
5. O udziale w Akcji Lato 2020 decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba uczestników               

w jednej grupie wynosi: 

• 14 osób - warsztaty artystyczne  

• 20 osób - taniec nowoczesny  

• 20 osób - zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe  
6. Rodzic/opiekun dziecka uczestniczącego w Akcji Lato zobowiązany jest złożyć wypełnioną    

deklarację uczestnictwa (wzór w załączniku). 
7.  Organizator nie ubezpiecza uczestników Akcji Lato 2020. 
8. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

§ 2 
Zasady uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych  

1. Zajęcia stacjonarne odbywają się w Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie ul. prof. 
Hilarego Koprowskiego 2. W obiekcie Gminnej Sali Gimnastycznej obowiązuje zmiana 
obuwia.  

2. Rodzic/opiekun doprowadza dziecko do drzwi wejściowych Gminnej Sali Gimnastycznej. 
3. Dziecka chorego lub podejrzewanego o chorobę nie należy przyprowadzać na zajęcia. 
4. Na obiekcie Gminnej Sali Gimnastycznej nie obowiązuje nakaz noszenia maseczek. 

5. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem zajęć i po zajęciach zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. 

Środki do dezynfekcji zapewnia GOKiS. 

6. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo korzystających po wejściu na hol główny Gminnej Sali 
Gimnastycznej dziecko umieszcza buty i ubranie wierzchnie w prywatnej 
torbie/plecaku/worku i odkłada w wyznaczone miejsce przez instruktora zajęć. 

7. Rodzic/opiekun oczekuje na dziecko na zewnątrz budynku przed drzwiami wejściowymi, 
sygnalizując swoje przybycie użyciem dzwonka zamontowanym przy drzwiach.    
  

§ 3 
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 oraz powrót do domu. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione 

podczas Akcji Lato 2020. 


