
 

Ferie zimowe z kulturą 2022 - Regulamin  
 

 

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH: 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Łańcut jest: 

a) zapoznanie się z poniższym Regulaminem, 

b) uzupełnienie i dostarczenie organizatorom karty zgłoszenia uczestnika zajęć (karty można składać 

w szkołach lub w ośrodkach kultury do 10 lutego),  

c) stosowanie się do wszystkich zasad ujętych w niniejszym regulaminie, (w przypadku braku akceptacji tych 

zasad, uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w zajęciach). 

2. We wszystkich sprawach formalnych, niepełnoletnich uczestników reprezentują rodzice/opiekunowie prawni. 
 

II. KWESTIE ORGANIZACYJNE: 

1. Zajęcia odbywać się będą w okresie od 14.02.2022 – 25.02.2022 r., w godzinach 10:00 – 16:00 (od poniedziałku 

do piątku). Zbiórka zawsze w szkole podstawowej danej miejscowości. 

2. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Łańcut po wcześniejszym zapisaniu przez rodzica i zakwalifikowaniu przez organizatora.  

3. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć można uzyskać w poszczególnych ośrodkach kultury i szkołach danej 

miejscowości oraz u Pani Justyny Paszkiewicz tel. 17 247 33 42.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć. 

5. Opiekun prawny zobowiązuje się do przestrzegania godzin przyprowadzania i odbioru dziecka z placówki 

zadeklarowanych w karcie zgłoszenia, może także wyrazić zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu 

w określonych godzinach lub w momencie, kiedy dziecko uzna to za stosowne. 

6. W związku z panującą epidemią Covid-19, opiekun prawny/rodzic zobowiązuje się do przyprowadzania 

na zajęcia tylko zdrowych dzieci, które nie mają objawów zakażenia wirusem oraz nie miały kontaktu z osobami 

zakażonymi. 

7. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką pracowników CKGŁ. 

8. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, 

stosowanych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych oraz BHP.  

9. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem dzieci w zajęciach organizowanych przez CKGŁ poza budynkiem 

szkoły (w jego najbliższym otoczeniu), nie wymagającym transportu, wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają 

dodatkowej zgody rodzica/opiekuna prawnego.  

10. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć są zobowiązani do stosowania się do poleceń 

pracowników CKGŁ prowadzących zajęcia.  

11. Uczestnik zajęć jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów 

porządkowych obowiązujących podczas zajęć. Uczestnik powinien stosować się do poleceń wydawanych przez 

pracowników CKGŁ prowadzących zajęcia.  

12. Nie zaleca się przynoszenia przez dzieci wartościowych przedmiotów tj. drogich zabawek, telefonów 

komórkowych, tabletów, smartfonów itd., które mogą utrudniać integrację z rówieśnikami. 
 

III. WYPOSAŻENIE PRACOWNI I ZASADY KORZYSTANIA Z SAL: 

1. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek w pracowni/pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia. 

2. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia w pracowni, pomieszczeniu, w którym odbywają 

się zajęcia należy niezwłocznie poinformować pracownika CKGŁ.  

3. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni ponosi 

rodzic/opiekun prawny uczestnika zajęć, który nie przestrzega zasad ich  użytkowania.   

4. Pracownicy CKGŁ prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez dzieci 

podczas zajęć w korytarzach, w sali, w szatni itd.  
 

IV. PRZEPISY KOŃCOWE: 

1. Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łańcut zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie. 

2. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor. 

3. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest: karta uczestnictwa w zajęciach. 



 

 

 

Karta zgłoszenia na ferie zimowe z kulturą 

w okresie 14.02.2022 – 25.02.2022. 

 

Informacje Podstawowe:  

 

Imię i Nazwisko uczestnika zajęć: 
 

Wiek uczestnika zajęć: 
 

Imię i Nazwisko opiekuna prawnego: 
 

Nr kontaktowy opiekuna prawnego: 
 

 

Dodatkowe informacje: (należy zaznaczyć znakiem X) 

1. Zobowiązuję się do osobistego odbioru dziecka: Tak   ⃝ 

2. Jeśli zaznaczył Pan/Pani tak proszę podać godziny: ……………………………………………………… 

3. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru dziecka, w tym celu upoważniam (Imię, Nazwisko, 

stopień pokrewieństwa osoby): ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………....................... 

4. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu: Tak  ⃝     Nie  ⃝   

Stan zdrowia dziecka:  

Dziecko zmaga się  z chorobami/ dolegliwościami: Tak  ⃝     Nie  ⃝ 

Jeśli tak, to jakie ………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione w karcie zapisu na zajęcia są zgodne z prawdą.  

2. Oświadczam, że zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania Regulaminu. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zapisu dla potrzeb procesu 

rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną. 

4. Wyrażam/nie wyrażam zgody na publikację zdjęć oraz danych dotyczących dziecka.  

 

 

……………………………………………………… 

Data i podpis opiekuna prawnego/uczestnika zajęć 


