
Regulamin zajęć organizowanych przez
Piechowicki Ośrodek Kultury pn. „WAKACJE I FERIE Z POK”

obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin dotyczy zajęć organizowanych i prowadzonych w okresie wakacji i ferii 
zimowych przez Piechowicki Ośrodek Kultury, zwany dalej Organizatorem.
2. Dzieci biorące udział w zajęciach określa się w Regulaminie mianem Uczestnika.
3. Niniejszy regulamin reguluje zasady funkcjonowania w trakcie zajęć pomiędzy Organizatorem a 
Uczestnikami.
4. Celem zajęć jest zapewnienie Uczestnikom możliwości spędzenia czasu wolnego w sposób 
bezpieczny i atrakcyjny w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz działania edukacyjne, 
integracyjne i poznawcze.
5. Zajęcia WAKACJE I FERIE Z POK odbywają się w terminach  i czasie ustalonym przez 
Organizatora  (w czasie wolnym od zajęć szkolnych określonym przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej dla każdego kolejnego roku szkolnego) 
6. Zajęcia skierowane są do grupy wiekowej dzieci od 6 do 14 lat  (należy przez to rozumieć dzieci,
które w dniu zapisu ukończyły 6 rok życia i nie ukończyły 14 roku życia).
7. Zgłoszenia należy dokonać osobiście w Piechowickim Ośrodku Kultury, wszelkie informacje są 
udzielane pod nr telefonu 75 76 17 201. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest jego 
zgłoszenie dokonane przez rodzica/ opiekuna prawnego w formie pisemnej poprzez wypełnienie 
KARTY UCZESTNIKA ZAJĘĆ.
8. Zapisy do udziału w zajęciach przyjmowane są na PEŁNE tygodnie (należy przez to 
rozumieć, że nie można zapisywać i opłacać zajęć na wybrane pojedyncze dni).
9.  O zapisaniu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo do uczestnictwa w zajęciach
mają dzieci zamieszkujące na terenie gminy Piechowic. Dzieci spoza Piechowic zapisywane będą 
na listę rezerwową, a ich uczestnictwo w zajęciach zależne będzie od dostępności wolnych miejsc 
w danej grupie.
10.Informacja o tematyce i rodzaju prowadzonych zajęć udostępniane są na stronie internetowej 
www.pok.piechowice.pl, na profilu FB Piechowickiego Ośrodka Kultury, a także w Informatorze 
Piechowickim i na plakatach informacyjnych nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
11. Informacje o ewentualnych zmianach programu, wyjazdach lub odwołaniu zajęć z przyczyn 
niezależnych od Organizatora przekazywane są na bieżąco w formie pisemnej (kartka 
informacyjna) bezpośrednio każdemu Uczestnikowi zajęć.
12. Zajęcia są finansowane ze środków Organizatora, a Uczestnicy ponoszą jedynie ewentualne 
opłaty związane z wyjazdami lub wycieczkami realizowanymi w trakcie zajęć (np. bilety MZK, 
PKP, bilety wstępu itp.).
13. Decyzję o udziale w wyjazdach lub wycieczkach podejmuje każdorazowo w imieniu Uczestnika
jego rodzic /opiekun prawny. 

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY FUNKCJONOWANIA

ORGANIZATOR:

1. Na czas trwania zajęć Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę w osobach pracowników/ 
instruktorów prowadzących zajęcia oraz realizację zajęć zgodnie z przygotowanym wcześniej i 
opublikowanym przez POK programem.  
2. Organizator ustala, że maksymalna liczba Uczestników wynosi 12 osób na 1 opiekuna (grupa 
młodsza – dzieci w wieku 6-9 lat, grupa starsza- dzieci w wieku 10-14 lat). Organizator zastrzega 
sobie możliwość zmiany podziału na grupy, w zależności od liczby zapisanych dzieci w grupach 
wiekowych. 
3. Organizator zapewnia:



a) miejsce realizacji zajęć oraz niezbędne materiały plastyczne, edukacyjne, itp. przygotowane 
zgodnie z tematem zajęć
b) zimne i gorące napoje oraz drobne przekąski ( typu owoce, słodycze)
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) 
pozostawione przez Uczestników w miejscu prowadzenia zajęć oraz za rzeczy, które będą w trakcie
zajęć w ich posiadaniu.
5. Organizator nie zapewnia Uczestnikom posiłków.

UCZESTNIK:

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,
a w szczególności do:
a) stosowania się do poleceń pracowników/ instruktorów prowadzących zajęcia
b) zachowania higieny osobistej oraz schludnego wyglądu 
c) szanowania mienia Organizatora
d) dostosowania stroju do warunków atmosferycznych i ewentualnych potrzeb prowadzonych zajęć,
zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez osoby prowadzące/ instruktorów

2. Uczestnikom zajęć zabrania się:
a) samowolnego oddalania się z miejsc realizacji zajęć
b) używania wulgaryzmów i słów obraźliwych w stosunku do innych Uczestników lub 
pracowników/instruktorów
c) zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu własnemu, innych Uczestników zajęć  lub 
pracowników/instruktorów
d) zachowań naruszających nietykalność cielesną innych uczestników zajęć

 RODZIC / OPIEKUN PRAWNY:
1. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do:
a) okazania ważnego dokumentu tożsamości podczas zapisywania/ odbierania dziecka na/ z  zajęć
b) przyprowadzania i odbierania dziecka punktualnie (tj. odpowiednio 5-10 min przed wyznaczoną 
godziną rozpoczęcia i zakończenia zajęć),
c) informowania Organizatora o ewentualnej nieobecności Uczestnika zajęć oraz o innych istotnych
dla Organizatora zmianach ( np. wcześniejsze wyjście lub planowane spóźnienie),
d) udzielenia informacji o stanie zdrowia Uczestnika zajęć ,
e) wyrażenia zgody na wezwanie służb medycznych, które udzielą Uczestnikowi odpowiedniej 
pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
2. Za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestnika, materialnie odpowiedzialny jest rodzic/ 
opiekun.
3. Rodzic/ opiekun poprzez wypełnienie i podpisanie KARTY UCZESTNIKA ZAJĘĆ wyraża 
równocześnie zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku Uczestnika (zdjęcia wykonane podczas 
zajęć) zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 
1994 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz 631 z poźn. zm.).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu przed każdą 
kolejną edycją zajęć WAKACJE I FERIE Z POK.
2. Wypełnienie i podpisanie przez rodzica/ opiekuna KARTY UCZESTNIKA ZAJĘĆ NIE JEST 
równoznaczne z  przyjęciem Uczestnika na zajęcia. Organizator zastrzega sobie możliwość do  
podjęcia decyzji o niezapisaniu lub wykreśleniu z listy zajęć Uczestnika, nad którym opieka musi 
być sprawowana indywidualnie w szczególny sposób (np. z powodu choroby).
3. Nieprzestrzeganie przez Uczestnika w/w OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD FUNKCJONOWANIA
będzie skutkować sporządzeniem przez opiekunów/ instruktorów pisemnej notatki na temat złego 



zachowania Uczestnika, która będzie podstawą do pouczenia Uczestnika i rozmowy z 
rodzicem/opiekunem prawnym oraz weryfikacji przez Organizatora decyzji o możliwości dalszego 
uczestnictwa w zajęciach.


