
REGULAMIN UCZESTNICTWA 
W AKCJI „FERIE Z KULTURĄ 2022” 

organizowanej przez Ośrodek Kultury w Wieliszewie 
w dniach 31.01-04.02  

 

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Ośrodek Kultury w Wieliszewie, w ramach zimowego wypoczynku organizuje akcję pod hasłem 

„FERIE Z KULTURĄ 2022”. 

2. Akcja „FERIE Z KULTURĄ 2022” jest organizowana w terminie 31.01-04.02. 

3. Celem organizacji zajęć jest: 

a) wypoczynek i rekreacja dzieci w okresie ferii zimowych; 

b) rozwój dziecięcych zainteresowań; 

c) rozwój osobowości dzieci; 

d) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego. 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W CZASIE FERII 

1. Zapisy dokonywane są poprzez rejestrację i logowanie na portalu www.strefazajec.pl. 

2. Zapisy są możliwe w dniu 24 STYCZNIA 2022 r. od godz. 17.00. 

3. Zapisów można dokonywać jedynie na cały turnus. 

4. Udział w akcji jest odpłatny, a koszt udziału wynosi 400 zł. 

5. Opłat należy dokonywać przez portal www.strefazajec.pl lub osobiście w Gminnym Centrum 

Kultury w Łajskach, w ciągu 48 godzin od momentu zapisania uczestnika na akcję (TYLKO 

GOTÓWKĄ). 

6. Zapisów może dokonać jedynie rodzic bądź opiekun prawny. 

7. Rodzic/opiekun prawny może dokonać zapisu jedynie dzieci należącego do własnego 

gospodarstwa domowego. 

8. Akcja organizowana jest w pierwszym tygodniu ferii, w dwóch grupach: 

 1 grupa - dla dzieci w wieku 7-9 lat; 

 2 grupa - dla dzieci w wieku 10-12 lat; 

9. Limit miejsc w poszczególnych turnusach wynosi: 

 1 grupa - 15; 

 2 grupa - 15; 

10. Warunkiem udziału dziecka w akcji jest: 

 prawidłowe zapisanie dziecka zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu  

na portalu www.strefazajec.pl; 

 uiszczenie opłaty za udział dziecka w akcji; 

 pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 

11. Pisemna zgoda w formie „karty kwalifikacyjnej”  jest składana w siedzibie Gminnego Centrum 

Kultury w Łajskach.  

12. „Kartę kwalifikacyjną” można pobrać ze strony internetowej www.ok.wieliszew.pl  

lub w Gminnym Centrum Kultury w Łajskach, w dniu uiszczenia opłaty. 

13. Akcja „FERIE Z KULTURĄ” organizowane są zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, wprowadzających 
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dodatkowe zabezpieczenia zmniejszające ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu 

na wypoczynku. 

14. Z wytycznymi, o których mowa w pkt. 13 można zapoznać się na stronie internetowej 

www.gov.pl oraz www.ok.wieliszew.pl. 

15. Za przyprowadzenie i odbiór dziecka odpowiedzialni są jego rodzice, opiekunowie prawni lub 

osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej. 

16. Każdorazowy odbiór dziecka po wyjeździe być zgłaszany opiekunowi lub kierownikowi 

wycieczki.  

17. W przypadku nagannego zachowania się dziecka podczas wyjazdu, kierownik wycieczki może 

podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczestników, o czym informuje rodzica bądź 

opiekuna prawnego. 

18. Udział w akcji wiąże się z podaniem danych osobowych dziecka, rodzica/opiekuna prawnego. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek niezbędny do udziału dziecka  

w akcji „FERIE Z KULTURĄ 2022” organizowaną przez Ośrodek Kultury w Wieliszewie. 

19. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych ujęte zostały w klauzuli 

informacyjnej dołączonej do „karty zgłoszeniowej”. 

20.  Zapewniamy codziennie jeden ciepły posiłek (szczegóły w planie), opiekę i bezpłatny transport 

tam i z powrotem. Na KAŻDY wyjazd zabieramy ze sobą legitymację.  

 

III. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ZAJĘĆ W CZASIE FERII ZIMOWYCH 

1. Opiekunami podczas wyjazdów organizowanych w ramach letniego wypoczynku są osoby 

wskazane przez Dyrektora Ośrodka Kultury w Wieliszewie. 

2. Obowiązki opiekuna i kierownika wycieczki jest sprawowanie pełnej opieki nad powierzonymi 

uczestnikami w określonych godzinach wyjazdów oraz współdziałanie z Dyrektorem  

i pozostałymi pracownikami jednostki  w zakresie opieki nad dziećmi oraz realizacja programu. 

3. Pracownicy Ośrodka Kultury w Wieliszewie nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie 

cennych przedmiotów będących w posiadaniu dziecka (telefon komórkowy, aparat 

fotograficzny, pieniądze itp.). 
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