
REGULAMIN „FERII ZIMOWYCH 2019” 

W CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ PRZY OSP GOŚCIERADÓW 

 

Organizatorzy, podczas trwania ferii dokładają wszelkich starań by stworzyć uczestnikom jak najlepsze 

warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy 

oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. 

 

1. Organizatorem „Ferii zimowych 2019” (dalej: ferie) jest Wójt Gminy Gościeradów, Młodzieżowa 

Rada Gminy Gościeradów i OSP Gościeradów. 

2. Każdy uczestnik ferii ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. 

3. Uczestnikami ferii mogą być dzieci i młodzież w wieku od 10 do 14 lat. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone, bądź pozostawione przez 

uczestników podczas ferii, m.in. telefony, gry, zabawki. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci i młodzież uczestniczące w spotkaniach oraz ich 

odbiór przez rodziców, czy opiekunów. 

6. Udział w feriach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć z wizerunkiem dziecka na 

stronie internetowej gminy Gościeradów oraz lokalnych mediach. 

7. Rodzic (prawny opiekun dziecka) zobowiązany jest dostarczyć, najpóźniej w dniu rozpoczęcia ferii, 

podpisaną zgodę na uczestnictwo dziecka w feriach. 

8. Uczestnicy ferii mają prawo do: 

a) Spokojnego wypoczynku 

b) Uczestniczenia we wszystkich zajęciach 

c) Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu ferii 

9. Uczestnicy mają obowiązek : 

a) Podporządkować się poleceniom opiekunów 

b) Przestrzegać programu i harmonogramu zajęć  

c) Brać udział w realizacji programu ferii 

d) Zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość 

e) Szanować mienie oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne 

f) Kulturalnie zachowywać się podczas zajęć  

10. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są jego rodzice lub opiekunowie 

prawni. 

11. Samowolne oddalanie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie 

poleceń opiekunów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą  

a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w feriach.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć, który dostępny będzie do 

wglądu w jego siedzibie. 

13. Organizatorzy ferii nie przejmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie ferii, 

zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich. 

14. Każdy uczestnik bierze udział w „Feriach zimowych 2019” na własną odpowiedzialność. 

15. Zgłoszenie udziału w feriach jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja 

Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego 

przestrzegania. 

 
 

 


