REGULAMIN UCZESTNICTWA
W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK
UPOWSZECHNIANIA KULTURY I SPORTU W OSTRÓWKU
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie
talentów i zainteresowań, wychowanie przez sztukę, ochrona tradycji i dziedzictwa
kulturowego, zwłaszcza w dziedzinie folkloru.
2. Zajęcia mogą być organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. W imieniu uczestników małoletnich sprawy organizacyjne załatwiają rodzice lub
opiekunowie .
II WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez GOUKiS jest:
- zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
- dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć na stosownym formularzu zgłoszeniowym co
jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
- podpisanie oświadczenia dotyczącego uczestnictwa w czasie pandemii koronawirusa
SARS-CoV-2.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy.
3. Zapisu na zajęcia można dokonać:
- osobiście w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku,
w godzinach pracy GOUKiS.
- telefonicznie pod numerem 43 841 50 85
4. Na zajęcia można się zapisywać w miarę wolnych miejsc w trakcie całego roku
kulturalno-oświatowego.
5. Na niektóre zajęcia o przyjęciu decyduje instruktor, biorąc pod uwagę stopień
umiejętności uczestnika
6. Zajęcia dla dzieci prowadzone są nieodpłatnie, jednak zajęcia wymagające
zwiększonych nakładów finansowych mogą być prowadzone za jednorazową odpłatnością
/np. materiały do zajęć plastycznych, opłaty za udział w konkursach/.

III OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO
1. Uczestnik zajęć ma zapewnioną opiekę instruktora w trakcie trwania zajęć.
2. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia
bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego .
3. Podczas oczekiwania na zajęcia odpowiedzialność za uczestnika zajęć w przypadku
osób nieletnich ponoszą rodzice/opiekunowie.
4. Na salę w której odbywają się zajęcia uczestnicy wchodzą samodzielnie. Rodzice
zostawiają dziecko instruktorowi, a po skończeniu zajęć odbierają dziecko punktualnie.
Jeżeli grupa kończąca zajęcia jeszcze nie wyszła, należy zaczekać przed wejściem
zachowując dystans.
5. Rodzice oczekujący na dziecko mogą przebywać wyłącznie na zewnątrz budynku.
6. Wszystkie osoby przebywające w budynku zobowiązane są do zakrywania nosa i ust
oraz zachowania dystansu społecznego. Maseczki mogą być zdjęte tylko na czas zajęć
pracowników.
IV ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Miejsce i czas trwania zajęć ustalane są na podstawie grafiku przygotowanego przez
GOUKiS w porozumieniu z instruktorem zajęć.
2. GOUKiS zastrzega sobie prawo zmian w grafiku zajęć, a w wyjątkowych
okolicznościach/ np. choroby instruktora, organizacji wydarzeń kulturalnych i imprez/
odwołania zajęć o czym poinformujemy osoby uczęszczające na zajęcia
lub rodziców/opiekunów.
3. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora na grupy odpowiednio
liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
4. O minimalnej liczbie uczestników w danej grupie decyduje dyrektor GOUKiS
uwzględniając specyfikę poszczególnych zajęć.
5. GOUKiS zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku niewystarczającej
ilości uczestników
6. Wszystkie zajęcia odbywające się poza budynkiem, lecz w najbliższym otoczeniu, nie
wymagającym transportu, wpisane są charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody
rodzica /opiekuna.
7. Zajęcia wyjazdowe wymagają dodatkowej zgody rodzica /opiekuna.
8. GOUKiS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy uczestników zajęć

pozostawione na korytarzu i w salach zajęć, które mogą zostać skradzione lub zniszczone.
9. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględnie przestrzeganie stosownych
przepisów przeciwpożarowych,porządkowych i bezpieczeństwa.
10. GOUKiS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe
wypadki uczestników,powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
11. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w imieniu
GOUKiS.
12. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie.

