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REGULAMIN ZAJĘĆ „Ferie z Rudawskim Centrum Kultury” 2023 

Rudawskie Centrum Kultury filia Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Zabierzów jest Organizatorem Zajęć pt. „Ferie z Rudawskim Centrum Kultury”. Uczestnicy 

akcji przebywają pod opieką wychowawców w wyznaczonych w godzinach. Ferie odbywają 

się w dwóch turnusach: 

Tydzień I (30.01.-3.02.) w godz. 9:00-16:00, 

koszt: 300 zł /tydzień,  

wiek uczestników: dzieci od 7 do 11 roku życia. 

Tydzień II (6.02.-10.02.) w godz. 9:00-16:00, 

koszt: 300 zł /tydzień,  

wiek uczestników: dzieci od 7 do 11 roku życia. 

1. Na zajęcia zapisywane są dzieci od 7 do 11 roku życia. Pierwszeństwo zapisu 

przysługuje dzieciom zamieszkującym na terenie Gminy Zabierzów. 

2. Zgłoszenia dokonać może jedynie rodzic lub opiekun prawny. 

3. Uczestnikowi ferii przysługuje możliwość zapisu wyłącznie na jeden tydzień ferii. 

4. Zapisy na zajęcia pt. „Ferie z Rudawskim Centrum Kultury” odbywają się wyłącznie 

online, zapisy startują 09.01.2023 o godzinie 17:00 za pośrednictwem linka 

udostępnionego na stronie internetowej SCKiPGZ oraz stronie FB. Link z zapisami 

będzie aktywny do 10.01.2023 r.  

5. Wysłanie wypełnionego formularza nie jest jednoznaczne z wpisaniem na listę 

uczestników. 

6. Przy zapisach online decyduje kolejność nadesłania poprawnie wypełnionych 

formularzy. 

7. Po weryfikacji wszystkich zgłoszeń Organizator potwierdzi drogą mailową 

uczestnictwo dziecka w turnusie w terminie do 16.01.2023 r. 

8. Po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa dziecka w turnusie rodzic/opiekun prawny 

ma obowiązek uiścić opłatę za ferie do dnia 20.01.2023 r. Brak terminowej opłaty 

będzie jednoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w zajęciach. 

9. W przypadku otrzymania ilości zgłoszeń przekraczającej liczbę dostępnych miejsc 

w danym tygodniu, zostanie utworzona lista rezerwowa uczestników (z zastrzeżeniem 

pierwszeństwa dla dzieci, którym nie udało się zapisać na żaden tydzień). 
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10. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. 

11. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani 

do złożenia stosownego oświadczenia u organizatora. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje 

(telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia. 

13. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć 

lub zorganizowania zastępstwa za instruktora. 

14. Uczestnik nie może odstępować opłaconego tygodnia osobom trzecim. 

15. Dokumentem stwierdzającym o obecności na zajęciach jest prowadzona przez 

opiekuna lista obecności. 

16. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu. 

17. Uczestnicy „Ferii z Rudawskim Centrum Kultury” mają prawo do:  

 zapisu od dnia 09.01.2023 od godziny 17:00 do 10.01.2023 r., 

 spokojnego wypoczynku, 

 uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach 

organizowanych podczas tygodnia, 

  korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji 

programu pt. „Ferie z Rudawskim Centrum Kultury”. 

18. Uczestnicy mają obowiązek: 

 bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców, 

 przestrzegać ramowego harmonogramu, 

 brać udział w realizacji programu „Ferii z Rudawskim Centrum Kultury”, 

 zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość. 

 

 


