Regulamin „Nieobozowej Akcji Lato 2021”
w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach
1.Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach, ul. Ks. Janusza 21,
tel. (32) 4693334
2. Termin: 19.07.2021 – 30.07.2021
3. Czas pobytu: od godz. 9:00 do 10:30 – grupa pierwsza
od godz. 11:00 do 12:30 – grupa druga
4. Program: 19.07.2021 – 23.07.2021 – Warsztaty plastyczne
26.07.2020 – 30.07.2020 – Warsztaty muzyczne
5. Cel: aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej pozostających w miejscu
zamieszkania
6. Opieka: kadra instruktorzy k-o GOK
7. Procedury bezpieczeństwa
Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeo spowodowanych epidemią Covid-19.
 Rodzic/opiekun decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki,
zobowiązany jest zaznajomid się z regulaminem oraz wypełnid stosowne
oświadczenie
 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci mają obowiązek zachowad
odległośd co najmniej 1 m od innych osób, zasłaniad usta i nos oraz
zdezynfekowad ręce.
 Rodzice/opiekunowie mogą wchodzid z dziedmi wyłącznie do wyznaczonej
przestrzeni z zachowaniem zasady - 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziedmi. Po
wejściu do
wyznaczonego
miejsca,
rodzic/opiekun
przekazuje
dziecko/dzieci pracownikowi GOK
 Ze względu na rządowe wytyczne dotyczące bezpieczeostwa w czasie
pandemii co do prowadzenia zajęd w obiektach zamkniętych, ustala się,
iż w zajęciach każdorazowo może wziąd udział ograniczona ilośd
uczestników.
 Prowadzący zajęcia poinformuje uczestników o obowiązujących zasadach
bezpieczeostwa.
 Przy jednym stoliku może jednocześnie siedzied nie więcej niż jeden uczestnik.
 W razie wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych
natychmiast informuje się rodziców/opiekunów celem niezwłocznego
odebrania dziecka z GOK. Należy również powiadomid właściwą
miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
8. Zapisy na zajęcia: w biurze GOK lub telefonicznie (32) 4693334 do dnia 16.07.2021
Liczba miejsc jest ograniczona.
9. Warunki uczestnictwa w zajęciach

Uczestnik może wziąd udział w zajęciach „Akcja Lato 2021”, jeśli spełnione zostaną
poniższe warunki:
 Zapisanie dziecka na zajęcia oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 Rodzic/opiekun złoży pisemne oświadczenie, że według jego najlepszej wiedzy
dziecko nie jest osobą zakażoną COVID-19 oraz nie przebywa na
kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym
 U dziecka nie występują objawy COVID-19.
 Podczas wejścia do budynku zdezynfekuje dłonie lub założone na dłonie
rękawiczki.
10. Prawa i obowiązki uczestnika zajęd
 każde dziecko bierze czynny udział w zajęciach zorganizowanych przez GOK
 dba o higienę osobistą (schludny wygląd i czystośd w swoim otoczeniu)
 dba o powierzone mu mienie (pomoce dydaktyczne)
 przestrzega regulaminu „Nieobozowej Akcji Lato”
11. Postanowienia końcowe
 Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu i
bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście, poprzez
instruktora lub stronę www.gok.zebrzydowice.pl
 W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione rzeczy przez dziecko
 Udział dzieci w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody
rodziców/opiekunów na publikację wizerunku dziecka (zdjęcia oraz
filmy w materiałach informacyjnych i promocyjnych GOK).

