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REGULAMIN FERII ZIMOWYCH Z KULTURĄ 2023 

 

§1 Sprawy porządkowe 

1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów 

obowiązujących w obiekcie zwiedzania oraz miejscach realizacji programu wyjazdu bądź pobytu 

(m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych).  

2. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 

3. Uczestnik ferii podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania  

ich poleceń. 

4. W przypadku niestosowania się do poleceń opiekunów i uciążliwego braku dyscypliny uczestnik 

będzie pozbawiony możliwości wzięcia udziału w kolejnych dniach „FERII Z KULTURĄ 2023” 

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku. 

5. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków, środków 

odurzających oraz napojów alkoholowych.  

6. Wszystkich uczestników ferii obowiązuje zachowanie nienarażające bezpieczeństwa własnego 

i innych. 

7. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w miejscu pobytu. 

Ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.  

Za szkody wyrządzone przez niepełnoletniego uczestnika ferii odpowiedzialność ponoszą jego 

rodzice lub opiekunowie prawni. 

8. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące 

uczestnikiem „FERII Z KULTURĄ 2023” zostało właściwie na nie wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza 

stosownego obuwia i odzieży adekwatnej do warunków pogodowych, obowiązkowego obuwia na 

zmianę, pożywienia i picia. 
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§2 Sprawy organizacyjne 

1. Warunkiem uczestnictwa w „FERIACH ZIMOWYCH Z KULTURĄ 2023” jest zapisanie dziecka 

telefonicznie - 22 785 41 55 lub 502 788 598, mailowo – kultura@pomiechowek.pl lub osobiście 

w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury a następnie wniesienie ustalonej opłaty oraz uzupełnienie 

formularza zgody. Zgłoszenie mailowe nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka, decyduje 

kolejność zgłoszeń.  

2. W „FERIACH ZIMOWYCH Z KULTURĄ 2023” organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury mogą 

uczestniczyć dzieci w wieku 7-13 lat (od roku urodzenia 2015). 

3. Akcja „FERIE ZIMOWE Z KULTURĄ 2023” odbędzie się w dniach 20.02 – 24.02.2022. 

4. Opłata za udział dziecka w „FERIACH ZIMOWE Z KULTURĄ 2023” wynosi 450,00zł. Wpłatę należy 

dokonać najpóźniej do dnia 06.02.2023r. na konto Gminnego Ośrodka Kultury                                        

w Pomiechówku nr rachunku 50 8011 0008 0020  0200 0260 0001 ,                                                                      

w tytule podając: imię i nazwisko uczestnika, ferie zimowe z kulturą 2023. 

5. Ferie rozpoczynają się zbiórką w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku o wcześniej 

określonej godzinie tj. 8:30. Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez Opiekunów. Odbiór dzieci 

o godz. 14:30, każdego dnia. W przypadku samodzielnego powrotu do domu Opiekun jest 

zobowiązany do podpisania oświadczenia.  

6. W przypadku rezygnacji z udziału w wykupionym wyjeździe bądź zajęciach stacjonarnych zwrot 

wpłaconej kwoty nie przysługuje – bez względu na przyczynę rezygnacji z udziału. 

7. Dopuszcza się odstępowanie miejsca wykupionego na wyjazd lub zajęcia stacjonarne innej osobie, 

pod warunkiem, że odstąpienie dokonywane jest za zgodą organizatora. W przeciwnym wypadku 

odstąpienie uznane zostanie jako niebyłe. 

8. W przypadku niezrealizowania wyjazdu bądź zajęć stacjonarnych z przyczyn leżących po stronie 

organizatora, organizator zwraca wpłacone kwoty. Podstawę wypłaty stanowi dowód wpłaty. 

9. Rodzice lub prawni opiekunowie, którzy mimo zapisania dziecka na aktywności w ramach                  

„FERII ZIMOWYCH Z KULTURĄ 2023” nie dokonają potwierdzenia udziału, wpłaty i dostarczenia 

zgody na udział dziecka mogą zostać pozbawieni możliwości zgłoszenia dziecka na kolejne ferie 

organizowane przez Gminny ośrodek Kultury w Pomiechówku. 
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