Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
Samorządowa instytucja kultury Miasta i Gminy Myślenice

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TWÓRCZYM ZIMOWISKU W MYŚLENICKIM OŚRODKU
KULTURY I SPORTU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Twórczego Zimowiska jest Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu,
zwany dalej Organizatorem.
2. Zajęcia odbywają się w obiekcie Organizatora (Ul. Piłsudskiego 20).
3. Zajęcia odbywają się w terminach wyznaczonych przez Organizatora.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu,
wypełnienie przez rodzica/opiekuna karty zgłoszeniowej, podpisanie klauzuli RODO
oraz akceptacja zasad higienicznych i sanitarnych obowiązujących w MOKiS.
2. Maksymalna ilość uczestników w grupie wynosi do 15 osób.
3. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci zameldowane na terenie Gminy
Myślenice. O uczestnictwie w zajęciach decydować będzie kolejność zapisów.
4. Zgłoszenie uczestnictwa należy złożyć w formie papierowej w siedzibie
Organizatora w wyznaczonym terminie.
III. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE
1. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci młodzież w wieku 6-9 i 10-13, które wcześniej
zostaną zapisane przez swojego rodzica/opiekuna.
2. Organizator zapewnia opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć oraz podczas przerw
pomiędzy zajęciami.
3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania
i odbierania dziecka z siedziby Organizatora.
4. Organizator nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć.
5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest stosować się do poleceń instruktorów.
6. Uczestnik zajęć bez wiedzy opiekuna nie może opuszczać siedziby
Organizatora lub miejsca realizacji zajęć.
7. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów
prawa oraz wszelkich regulaminów obowiązujących w MOKiS.
8. Uczestnik zajęć jest zobowiązani do wzajemnej pomocy oraz godnego zachowania się
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w trakcie trwania zajęć.
9. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika zajęć jego
rodzice/opiekunowie zostaną obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego
niezależnych, siły wyższej lub w wyniku zapisania się nie wystarczającej ilości
uczestników.
11.Uczestnik może być odebrany z zajęć, jedynie przez osoby upoważnione
w Karcie zgłoszenia.
12.Organizator nie zapewnia dowozu uczestników na zajęcia.
13.W przypadku, kiedy rodzic/opiekun nie wyraził zgody na samodzielny powrót

do domu, dziecko nie może samodzielnie opuścić terenu zajęć po ich
zakończeniu.
14.W przypadku łamania regulaminu uczestnik w pierwszej kolejności otrzymuje

upomnienie ustne od Organizatora, następnie o złamaniu regulaminu
zostanie powiadomiony rodzic/opiekun. W przypadku dalszego
niestosowania się do regulaminu uczestnik otrzyma zakaz uczestnictwa w
zajęciach.
15.Za uczestnictwo w turnusie obowiązuje opłata 300 zł, w którą wliczony jest koszt
dwudaniowego obiadu. Numer konta bankowego MOKiS: Bank Spółdzielczy w
Wieliczce O/Myślenice 37 8619 0006 0020 0000 3333 0002. W tytule przelewu należy
podać imię i nazwisko dziecka oraz turnus.

IV. ZAPYTANIA I UWAGI
Szczegółowe informacje o wydarzeniach można uzyskać:
1. osobiście w siedzibie głównej organizatora (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 32400 Myślenice)
2. telefonicznie pod nr 12 272 15 11
3. pod adresem mejlowym ferie.mokis@gmail.com
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