FERIE Z M-GCKIS - REGULAMIN
1. Organizatorem dwóch turnusów zajęć podczas ferii zimowych (I TURNUS – 24-28.01.2022 , II TURNUS –
31.01.2022-04.02.2022) jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
2. Ferie z M-GCKiS to inicjatywa domu kultury w ramach tegorocznych ferii zimowych, aby dzieci i młodzież
z miasta i Gminy Choroszcz aktywnie spędzały wolny czas podczas ferii, oraz w ramach promocji działań
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy . Szczegółowy plan obydwu turnusów znajduje
się na stronie www.kultura.choroszcz.pl.
3. Organizacja „FERII Z M-GCKiS” polega na organizacji zajęć różnotematycznych i rozwijających,
plastycznych, rekreacyjno-sportowych, zabaw integracyjnych, warsztatów zarówno w siedzibie
Organizatora jak i w mieście i gminie Choroszcz.
4. Uczestnikami ferii z M-GCKiS mogą być dzieci zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Choroszcz.
5. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku szkolnym tj. I-V klasa SP.
6. Zapisy na I oraz II turnus odbywają się równolegle od 17.01.2022, przy czym jedno dziecko może
uczestniczyć w zajęciach proponowanych w jednym wybranym turnusie. Zapisy odbywają się telefonicznie
pod numerem telefonu : 798 846 403 w godzinach 9-16. Rodzic zapisuje tylko swoje dziecko.
Opłat można dokonywać w biurze Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy bądź na
rachunek bankowy :
64 1020 1332 0000 1402 0945 0430
tytułem : ferie z M-GCKiS, imię i nazwisko uczestnika, termin turnusu
w terminie nieprzekraczalnym do dn. Kolejno I turnus – 20.01.2022, II turnus – 27.01.2022. Warunkiem
uczestnictwa w warsztatach jest uiszczenie opłaty. Koszt wynosi 200 zł/osoba za jeden turnus.
7. W celu dopełnienia zgłoszenia dziecka na listę uczestników należy wypełnić Formularz zgłoszenia oraz
oświadczenia.
Formularz
zgłoszeniowy
oraz
oświadczenie
można
pobrać
ze
strony
www.kultura.choroszcz.pl . Wypełnienie Formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
,dokumenty należy dostarczyć Organizatorowi maksymalnie do dnia rozpoczęcia zajęć.
8. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka/uczestnika do budynku M-GCKiS
przy czym opieka Organizatora nad uczestnikami rozpoczyna się z godzina rozpoczęcia
warsztatu/wydarzenia i kończy z momentem jego zakończenia (m.in. godzina wcześniej ustalona).
9. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka/uczestnika do domu rodzice lub opiekunowie są
zobowiązani wypełnić i podpisać stosowne oświadczenie/zgodę.
10. Za szkody wyrządzone przez dziecko/uczestnika odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
11. Czas trwania każdego z proponowanych wydarzeń jest uzależniony od jego indywidualnego programu
jednak nie dłużej niż 4h.
12. Organizator nie zapewnia posiłków, prócz dni w których organizowane jest ognisko. Przewidziana jest
jednak przerwa 15 minutowa na której uczestnicy będą mogli spożyć własny posiłek. Organizator zapewnia
napoje – woda.

13. Samowolne oddalenie uczestnika z miejsca, gdzie odbywają się zajęcia, jakakolwiek inna
niesubordynacja i nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu będzie podstawą do wykluczenia uczestnika z
udziału w zajęciach na koszt opiekunów prawnych uczestnika.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zagubione przez uczestników w trackie
zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników.
15. W razie rezygnacji z uczestnictwa w turnusie, zgłaszający opiekun prawny jest zobowiązany
niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. W przypadku rezygnacji z zajęć w okresie do 2 dni przed
rozpoczęciem półkolonii wpłacone koszty uczestnictwa w półkoloniach nie zostaną zwrócone.

