Komorniki , dnia …................... 2019 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ GOK KOMORNIKI PODCZAS WAKACJI LETNICH 2019
1. Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
2. Podstawą rezerwacji miejsca jest dokonanie zgłoszenia telefonicznego pod numer tel.: 61 8107-449 lub mailowego
gokkomorniki.uk@wp.pl, a następnie wpłacenie w ciągu tygodnia zadatku w wysokości 100 zł na konto GOK
Komorniki

BANK PEKAO S.A. I O/ Poznań
97 1240 1747 1111 0010 0184 0466
3. Wypełnienie karty kwalifikacyjnej dziecka i podpisanie warunków uczestnictwa dziecka w zajęciach organizowanych
przez GOK Komorniki oraz przekazanie ich w ciągu trzech tygodni do biura Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach
4. Pełną opłatę należy uiścić do 31 maja 2019r.
5. W przypadku rezygnacji z zajęć w terminie dłuższym niż 30 dni przed datą jej rozpoczęcia, organizator dokonuję zwrotu
wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20 zł. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym
niż 30 dni przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania wypoczynku, uczestnikowi nie przysługuję zwrot wpłaconej kwoty.
Uczestnikom nie przysługuję zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania wypoczynku z winy leżącej po stronie
Uczestnika np.: dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości imprezy, nieprzestrzeganie regulaminu wypoczynku.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, w takim przypadku
Uczestnikowi zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.
7. Uczestnik powinien być ubrany w wygodny strój adekwatny do pogody i uczestnictwa w konkretnych zajęciach.
8. Rodzice/ Opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone poprzez uczestnika podczas pobytu
na zajęciach.
9. Rodzice/ Opiekunowie wyposażają dziecko w drugie śniadanie.
10. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do przekazania kierownikowi i wychowawcom wszelkich informacji o zdrowiu,
uczuleniach dziecka.
REGULAMIN
1. Regulamin obowiązuję wszystkich uczestników zajęć.
2. Uczestnicy przebywają pod stałą opieką wychowawcy od godziny 8.00 do godziny 16.00.
3. Istnieje możliwość odebrania dziecka wcześniej . Fakt ten należy ustalić z wychowawcą telefonicznie lub osobiście.
4. Dziecko odbiera rodzic lub osoba upoważniona przez rodzica. O tym fakcie informujemy wychowawcę.
5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, Rodzice/ Opiekunowie są zobowiązani przedłożyć pisemne
oświadczenie.
6. Samowolne oddalenie się dziecka od opiekunów, nie wykonywanie poleceń wychowawcy, jak również nieprzestrzeganie
regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach.
7. Za umyślne szkody materialne spowodowane przez uczestnika odpowiadają finansowo Rodzice/ Opiekunowie dziecka.
8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia przez uczestników ( np. komórki, aparaty,
biżuterię itp.)
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie podyktowanymi szczególnymi względami, na które
organizatorzy nie mają bezpośredniego wpływu.
10. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka w galerii w formie zdjęć na stronie
internetowej, Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach oraz w gazecie lokalnej.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
12. Informacje dotyczące gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w odrębnym dokumencie
znajdującym się na stronie internetowej www.gokkomorniki.pl – zakładka BIP – dokument RODO
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami uczestnictwa i płatności oraz regulaminem, i w
pełni je akceptuję.
Imię i nazwisko dziecka/uczestnika………………………………………………..
Data i podpis ( czytelny) Rodzica/Opiekuna……………………………………..

Komorniki, dnia …………………………………….. 2019 r.

