
 

Ferie z Gminą Głogów 2023 

13 – 24 lutego 2023 r. 

 

Regulamin  

 

1. Organizatorem ferii jest Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Głogów. 

2. Uczestnikami ferii mogą być dzieci w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Głogów. 

3. Zgłoszenie udziału w feriach następuje przez wypełnienie karty zgłoszenia. 

4. Uczestnicy ferii przebywają pod stałą opieką opiekuna w trakcie trwania zajęć, 

warsztatów i wyjazdów. 

5. W zajęciach i wyjazdach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku 

stwierdzenia niepokojących objawów osoba przyjmująca dzieci na zajęcia ma prawo nie 

przyjąć dziecka pod opiekę. 

6. W przypadku złego samopoczucia uczestnik ferii ma obowiązek niezwłocznie 

powiadomić o tym osobę prowadzącą zajęcia. 

7. Każdy uczestnik ferii ma obowiązek informowania opiekuna (osobę prowadzącą zajęcia) 

o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się. Zabronione jest samowolne 

oddalenie się z terenu organizowanych zajęć. 

8. Opiekunowie zapoznają uczestników ferii z zasadami BHP obowiązującymi podczas 

zajęć. 

9. Uczestnicy ferii mają prawo do: 

a) uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach podczas ferii, 

b) korzystania z urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu zajęć ferii, 

c) uzyskania niezbędnej pomocy od opiekuna. 

10. Uczestnicy ferii mają obowiązek: 

a) podporządkowania się poleceniom opiekuna, 

b) przestrzegania ramowego harmonogramu zajęć, 

c) brania czynnego udziału w zajęciach, 

d) posiadania obuwia zmiennego, 

e) postępowania zgodnie z ogólnymi zasadami kultury i etyki, 

f) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie, 

g) szanowania rzeczy własnych oraz rzeczy koleżanek i kolegów, 

h) niewykonywania jakichkolwiek ćwiczeń pod nieobecność opiekuna, 

i) przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż., 

j) natychmiastowego informowania opiekuna o zaistniałych problemach i wypadkach, 

k) zapoznania się wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi z programem i regulaminem 

ferii oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi zajęć. 

11. Samowolne oddalenie się uczestnika od opiekunów, niewykonywanie ich poleceń, jak 

również nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, a w ostateczności 

wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach. 

12. Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko materialną odpowiedzialność ponoszą 

rodzice / opiekunowie prawni. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia 

przez uczestników ferii. 

14. Rodzice / opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do 

placówki i z powrotem. O ile nie wyrazili pisemnej zgody na samodzielny powrót dziecka 

do domu, mają obowiązek osobistego odbioru dziecka z zajęć. 

15. Rodzice / opiekunowie prawni, jak również uczestnicy ferii, przyjmują do wiadomości, 

że udział w zajęciach ruchowych wiąże się z ryzykiem kontuzji (uszczerbku na zdrowiu). 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje (uszczerbek na zdrowiu) powstały 

z przyczyn niezawinionych przez organizatora. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie 

ferii. 


