
 

Załącznik 1 do Zarządzenia nr   z dnia   

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 

 w Dobrzeniu Wielkim 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zorganizowanego wypoczynku 

letniego/zimowego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 

 
 

REGULAMIN ZORGANIZOWANEGO WYPOCZYNKU LETNIEGO/ZIMOWEGO 

NA TERENIE GMINY DOBRZEŃ WIELKI 
 

1. W zajęciach świetlicowych organizowanych w ramach wypoczynku letniego/zimowego ma 
możliwość uczestniczenia każde dziecko  zamieszkałe  na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, będące 
uczniem szkoły podstawowej lub gimnazjum (dzieci młodsze korzystają z opieki w przedszkolach na 
terenie gminy). 

2. Terminy dokonywania zgłoszeń uczestników wypoczynku oraz okres jego trwania ogłaszane są 
corocznie przez organizatorów. 

3. Świetlice lub punkty opieki, nazywane w dalszej części regulaminu świetlicami,                                                
czynne są w godzinach od 900 do 1400. 

4. W czasie pobytu w świetlicy dzieci mają zagwarantowany jeden, bezpłatny posiłek,  
       w formie drugiego śniadania. 
5. Rodzice / prawni opiekunowie podpisują pisemną zgodę na przebywania dziecka w świetlicy.(zał. 2) 
6. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dzieci wyłącznie w miejscu organizowanego wypoczynku. 
7. Dzieci zgłoszone zobowiązane są do uczestniczenia w zajęciach proponowanych przez opiekuna, 
      w miejscu przez niego wskazanym i przestrzegania zasad zgodnego współżycia w grupie. 
8. Uczestnicy zgłaszają opiekunowi wszelkie zauważone nieprawidłowości, zaistniałe szkody  oraz 

zagrożenia dla zdrowia i życia. 
9. Bezwzględnie zabronione jest: 

1) samowolne opuszczanie sali zajęć lub oddalanie się od miejsca wypoczynku, 
2) niszczenie lub używanie sprzętów niezgodnie z ich przeznaczeniem, 
3) używanie słów powszechnie uznanych za niecenzuralne. 

10. Opiekun wypoczynku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęty prywatne, przynoszone przez 
dzieci ( np.: telefony komórkowe, MP3, aparat fotograficzny, etc.) oraz pieniądze i inne wartościowe 
rzeczy.  

11. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu 
oraz do poleceń opiekuna wypoczynku. 

12. Każde naruszenie zasad Regulaminu będzie skutkowało ukaraniem uczestnika upomnieniem lub 
naganą, a w przypadku ponownego naruszenia zasad Regulaminu uczestnik zostanie pozbawiony 
możliwości korzystania z zajęć, o czym zostaną powiadomieni rodzice lub opiekunowie prawni 
dziecka. 

13. Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dzieci. 
 
Zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

 

 

                                                                                           ………………………………………………………………………… 

                                                                                                          (podpis uczestnika wypoczynku)                                                                                               

 

Akceptujemy zapisy regulaminu 

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

 

                                                                                         (podpisy rodziców / prawnych opiekunów dziecka)     

            

                                                                                                        …………………………………………………. 
                                                                                                                                     ( miejscowość,  data )     

                                                                                    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizatorzy: UG, GOK, GOPS Dobrzeń Wielki 


