
REGULAMIN ZAJĘĆ KULTURALNO-REKREACYJNYCH
organizowanych przez 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie 
w dniach 05.07.2021 – 06.08.2021r. 

w ramach AKCJI  LATO  2021  

Postanowienia wstępne

1. Organizatorem zajęć kulturalno-rekreacyjnych w ramach Akcji Lato dla dzieci przedszkolnych i  klas I-VIII SP jest Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie. Zajęcia odbywać się będą w Hali Widowiskowo-Sportowej GOKiS w 
Kleszczewie, Hali Sportowej GOKiS w Tulcach, a także w plenerze.

2. Informacji o zapisach uzyskać można pod nr tel. 692 467 020. Obowiązuje ograniczona  ilość miejsc.

„Dzień Dobry Pomysłowy” - cykl zajęć tematycznych  
1. Opłaty pobierane są jednostkowo - za każde zajęcia osobno, można zapisać dziecko na szereg różnych zajęć:

 dzieci i młodzież zameldowane w gminie Kleszczewo lub uczęszczające do przedszkoli i szkół na jej terenie -10 zł za 
każde zajęcia

 dzieci i młodzież spoza terenu gminy Kleszczewo – 20 zł za każde zajęcia
2. Dziecko jest wpisywane na listę uczestników i może brać udział w zajęciach  dopiero po wypełnieniu oraz złożeniu  karty 

kwalifikacyjnej, zapoznaniu się i podpisaniu regulaminów  przez  rodzica lub opiekuna prawnego i dokonaniu opłaty przelewem 
na rachunek bankowy GOKiS w Kleszczewie  nr: 38 9076 0008 2001 0015 1177 0001 (w tytule wpisać: Imię i nazwisko 
uczestnika, nazwa zajęć, data zajęć).

3. Dla dzieci uczących się w placówkach na terenie Gminy Kleszczewo zapisy przyjmowane są od  15 czerwca 2021 r. Od 26 
czerwca zapisywać się mogą wszystkie chętne osoby, w tym spoza terenu naszej gminy.

4. W przypadku niemożności skorzystania przez dziecko z opłaconych zajęć  istnieje  możliwość znalezienia zastępstwa (wpłaty 
nie będę podlegać zwrotowi). 

5. Plan zajęć i miejsce spotkań:

Dzień Dobry Pomysłowy – przedszkole (Hala GOKiS Tulce / zapisy - płatne)
06.07.2021 - g. 17:00 Warsztaty mydlarskie
08.07.2021 - g. 17:00 Warsztaty świec żelowych
20.07.2021 – g. 17:00 Warsztaty cukiernicze – ciasteczka
22.07.2021 – g. 17:00 Warsztaty cukiernicze – muffinki
03.08.2021 - g. 16:00 Zajęcia laboratoryjne "Co to znaczy mieć pH'a?" (dzieci od 4 roku życia)
05.08.2021 - g. 16:00 Zajęcia laboratoryjne "Akcja-reakcja" (dzieci od 4 roku życia)

Dzień Dobry Pomysłowy – szkoła podstawowa (Hala GOKiS Kleszczewo – Tulce / zapisy - płatne)
05.07.2021 - g. 9:00 Warsztaty czerpania papieru (Kleszczewo),
05.07.2021 - g. 13:00 Warsztaty czerpania papieru (Tulce)

06.07.2021 - g. 9:00 Warsztaty podróżnicze (Kleszczewo)
06.07.2021 - g. 13:00 Warsztaty podróżnicze (Tulce)

07.07.2021 - g. 9:00 Warsztaty filcowania (Kleszczewo),
07.07.2021 - g. 13:00 Warsztaty filcowania (Tulce)

08.07.2021 - g. 9:00 Warsztaty string-art (Kleszczewo)
08.07.2021 - g. 13:00 Warsztaty twórcze string-art (Tulce)

09.07.2021 - g. 9:00 Warsztaty tworzenia eko-toreb (Kleszczewo)
09.07.2021 - g. 13:00 Warsztaty tworzenia eko-toreb (Tulce)

19.07.2021 - g. 9:00 Detektywi historii (Kleszczewo)
19.07.2021 - g. 13:00 Detektywi historii (Tulce)

20.07.2021 – g. 10:00 Warsztaty kulinarne – pizza (Kleszczewo)
20.07.2021 – g. 13:00 Warsztaty kulinarne – pizza (Tulce)

21.07.2021 - g. 9:00 Szlakiem Powstania (Kleszczewo)
21.07.2021 - g. 13:00 Tulce - Szlakiem Powstania (Tulce)

22.07.2021 – g. 10:00 Warsztaty cukiernicze – chruściki (Kleszczewo)
22.07.2021 – g. 13:00 Warsztaty cukiernicze – chruściki (Tulce)
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23.07.2021 - g. 9:00 Geozbieracze (Kleszczewo)
23.07.2021 - g. 13:00 Geozbieracze (Tulce)

02.08.2021 - g. 11:00 Zajęcia laboratoryjne "Gęstość" (Kleszczewo - grupa młodsza, klasy 1-4 SP)
02.08.2021 - g. 14:00 Zajęcia laboratoryjne "Własności coca-coli" (Tulce - grupa starsza, klasy 5-8 SP)

03.08.2021 - g. 11:00 Zajęcia laboratoryjne "Co to znaczy mieć pH'a?" (Kleszczewo - grupa młodsza  klasy 1-4 SP)
03.08.2021 - g. 14:00 Zajęcia laboratoryjne "Co to znaczy mieć pH'a?" (Tulce - grupa starsza, klasy 5-8 SP)

04.08.2021 - g. 11:00 Zajęcia laboratoryjne "Czy pożywienie to chemia?" (Kleszczewo - grupa młodsza klasy 1-4 SP)
04.08.2021 - g. 14:00 Zajęcia laboratoryjne "Czy pożywienie to chemia?" (Tulce - grupa starsza, klasy 5-8 SP)

05.08.2021 - g. 11:00 Zajęcia laboratoryjne "Akcja-reakcja" (Kleszczewo - grupa młodsza klasy 1-4 SP)
05.08.2021 - g. 14:00 Zajęcia laboratoryjne "Akcja-reakcja" (Tulce - grupa starsza, klasy 5-8 SP)

06.08.2021 - g. 11:00 Zajęcia laboratoryjne "Czy jadłeś dzisiaj geny?" (Kleszczewo - grupa młodsza klasy 1-4 SP)
06.08.2021 - g. 14:00 Zajęcia laboratoryjne "Czy jadłeś dzisiaj geny?" (Tulce - grupa starsza, klasy 5-8 SP)

Zajęcia taneczne 
1. Udział w zajęciach tanecznych jest bezpłatny.
2. Dziecko jest wpisywane na listę uczestników i może brać udział w zajęciach  dopiero po wypełnieniu oraz złożeniu  karty 

kwalifikacyjnej, zapoznaniu się i podpisaniu regulaminów przez  rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Dla dzieci uczących się w placówkach na terenie Gminy Kleszczewo zapisy przyjmowane są od  15 czerwca 2021 r. Od 26 

czerwca zapisywać się mogą wszystkie chętne osoby, w tym spoza terenu naszej gminy.
4. Plan zajęć i miejsce spotkań:

 21.07.2021 - g. 17:00 Dance Fitness dla dzieci 
 23.07.2021 - g. 17:00 Latino Dance dla młodzieży 
 04.08.2021 - g. 17:00 Dance Fitness dla dzieci 
 06.08.2021 - g. 17:00 Latino Dance dla młodzieży  

Postanowienia ogólne  
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu  zajęć.
2. Instruktorzy na zajęciach na miejscu  rozstrzygają problemy w porozumieniu z organizatorem AKCJI zgodnie z Regulaminem 

Uczestnictwa w zajęciach Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie oraz  rodzicami. 
3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i powrót do domu uczestnika.
4. Samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, który musi być 

złożony podczas zgłaszania na zajęcia (na karcie zgłoszenia). 
5. Organizator   nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste przynoszone i zagubione podczas wypoczynku np. telefon 

komórkowy. Nie mniej, posiadanie telefonu na zajęciach nie jest zakazane. 
6. Bezwzględnie zabronione jest posiadanie i używanie wszelkich przedmiotów i narzędzi mogących stanowić zagrożenie 

dla zdrowia i życia uczestnika zajęć oraz innych osób.
7. Uczestnicy i rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są zapoznać  się z Procedurami obowiązującymi w Gminnym 

Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad zapobiegania zakażeniu i 
rozprzestrzenianiu się choroby.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji fotograficznej przebiegu AKCJI  LATO  2021 oraz 
publikacji zdjęć uczestników dla celów informacyjnych oraz promujących działalność Organizatora.  Zgłoszenie 
uczestnika jest równoznaczne ze zgodą na powyższy zapis.

9. Rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę  na nieodpłatne wykorzystanie artystycznych wykonań  utrwalonych podczas 
zajęć prowadzonych w ramach AKCJI  LATO  2021, dokonanie montażu, przekopiowanie zapisu na inny nośnik lub 
system zapisu w celu wielokrotnego wyemitowania przy pomocy wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej przez 
stacje naziemne i za pomocą satelity w ramach nadania i reemisji, w zakresie opisanym regulaminem.

10. Rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku dziecka wyłącznie w celach 
niekomercyjnych związanych z promocją działalności GOKiS w mediach: internecie, prasie, telewizji, serwisach 
społecznościowych oraz obiektach administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

11. Rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników AKCJI przez  Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie  na potrzeby organizacji AKCJI  LATO 2021.

12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję, że:

 administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie przy ul. Po-
znańskiej 2;
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 inspektorem ochrony danych w GOKiS jest Pani Katarzyna Polsakiewicz adres e-mail: biblioteka.tulce@wp.pl;
 Państwa dane będą przetwarzane w celu organizacji letnich zajęć w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. 

a, art. 9 ust. 2 lit a) RODO) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.;

                      podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji letnich zajęć. Odbiorcami danych są   
                      podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie stosownych umów zawartych przez  
                      GOKiS. 

 Państwa dane będą przechowywane przez okres trwania zajęć kulturalno-rekreacyjnych w ramach AKCJI 
LATO 2021; przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i
przez czas, w którym Gminny Ośrodek Kultury i Sportu może ponieść konsekwencje prawne nienależytego 
wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych;

 posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwa-
rzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  
cofnięciem;

 mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych  
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r.

 Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Uczestnicy zajęć mają prawo do;
   1.           Korzystania z opieki instruktorów od rozpoczęcia do zakończenia zajęć.
2. Zapewnienia im bezpieczeństwa podczas  zajęć stacjonarnych i terenowych.
3. Zapewnienia im warunków zgodnie z normami higienicznymi.
4. Uczestniczenia w zaplanowanych zajęciach zgodnych z programem, przystosowanych do wieku i zainteresowań 

uczestników 
5. Zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących realizacji programu, bezpieczeństwa, i zachowania innych uczestników zajęć  do 

instruktora  i  dyrektora GOKiS w Kleszczewie .

Uczestnicy zajęć  zobowiązani są do:
1. Zachowywania się w sposób zdyscyplinowany, koleżeński i kulturalny.
2. Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez instruktorów.
3. Przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego w budynkach i poza nimi, przepisów 

ruchu drogowego i przeciwpożarowych, zachowując ostrożność na ulicach, torach i schodach oraz  wszędzie tam, 
gdzie może  grozić jakieś niebezpieczeństwo.

4. Poszanowania wyposażenia i wyglądu wszystkich przeznaczonych do realizacji programu obiektów. W przypadku  
uszkodzenia cudzego mienia rodzice ponoszą koszty jego naprawy.

5. Uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach, a w przypadku niedyspozycji zgłaszają to instruktorowi.
6. Poszanowania cudzej własności, godności osobistej innych uczestników zajęć  oraz ich przekonań.
7. Kulturalnego odnoszenia się do instruktorów i uczestników zajęć.
8. Przestrzegania planu zajęć oraz regulaminów tych zajęć.
9. Zgłaszania instruktorowi spraw dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa swojego i innych uczestników zajęć.  W 

sytuacjach problemowych - konfliktów, złego zachowania i samopoczucia - mają obowiązek od razu zwracać się do 
instruktora.

Uczestnikom  zajęć  zabrania  się:
1. Samowolnego oddalania się z terenu na którym odbywają się zajęcia  bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
2. Palenia tytoniu, spożywania alkoholu i napojów alkoholowych i używania narkotyków.
3. Stosowania przemocy wobec swoich kolegów i koleżanek.
4. Używania niecenzuralnych słów.

W przypadku łamania regulaminu stosuje się następujące kary:
           - upomnienie w obecności grupy, 
           - nagana w obecności całej grupy,
           - nagana w obecności całej grupy  z powiadomieniem rodziców oraz szkoły, do której uczęszcza uczestnik zajęć
           - skreślenie dziecka z listy uczestników i wydalenia z zajęć bez możliwości zwrotu pieniędzy za zajęcia
            - w przypadku  rażących  naruszeń regulaminu  organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia danego 

uczestnika na kolejne zajęcia organizowane podczas letnich i zimowych akacji.

Postanowienia końcowe:
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Oprócz zajęć przygotowanych specjalnie na Akcję Lato 2021, w okresie lipiec-sierpień 2021 kontynuowane będą także 
stacjonarne zajęcia sportowe składające się na ofertę zajęć GOKiS:

 sekcja tenisa stołowego (Hala GOKiS w Tulcach) 
 sekcja badmintona (Hala GOKiS w Kleszczewie)

W tym przypadku opłaty pobierane są miesięcznie, zgodne z cennikiem zajęć GOKiS, w oparciu o odrębne regulaminy dotyczące 
udziału w zajęciach GOKiS.
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