
Regulamin FERIE ZIMOWE W SOK 2023  

w SOK Komprachcice 

1. Organizatorem jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach  

z siedzibą w Komprachcicach, ul. Niemodlińska 2, 46-070 Komprachcice. 

2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa zajęciach prowadzonych  

w ramach cyklu FERIE ZIMOWE W SOK organizowanych przez SOK Komprachcice. 

3. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników.  

4. Zajęcia odbywają się w pierwszym tygodniu ferii zimowych 13-17.02.2023r. od 

poniedziałku do piątku przez 5 dni roboczych w godzinach od 8:00 do 16:00. 

5. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku 7-13 lat.  

6. Warunkiem uczestnictwa dziecka zajęciach cyklu Ferie Zimowe w SOK jest:  

 zapisanie dziecka telefonicznie na wybrany dzień, wycieczkę, warsztat.  

 złożenie prawidłowo wypełnionej KARTY KWALIFIKACYJNEJ w okresie do  

3 dni od zapisu telefonicznego (KARTA KWALIFIKACYJNA dostępna na 

www.sokkomprachcice.pl lub do pobrania w biurze SOK), 

  uiszczenie opłaty co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć 

7. Opłatę na turnus należy uiścić na konto Samorządowego Ośrodka Kultury  

w Komprachcicach PKO BP SA 80 1020 3668 0000 5302 0015 7172, w tytule wpisując 

imię i nazwisko dziecka oraz Ferie Zimowe w SOK.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania/ zmiany miejsca wyjazdu w przypadku 

zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym z przyczyn stanowiących 

przypadki siły wyższej.  

9. Uczestnik w przypadku odwołania zajęć z przyczyn wskazanych w punkcie 8. ma prawo 

do zwrotu całości wniesionych opłat. 

10. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.  

11. Uczestnicy zajęć FERIE ZIMOWE W SOK pozostają pod stałą opieką wychowawców od 

poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16.00.  

12. Dzieci powinny być odbierane przez rodziców/opiekunów.  

13. Inne osoby mogą odebrać dziecko tylko w przypadku, gdy rodzice/opiekunowie wcześniej 

poinformują o tym wychowawcę (pisemnie wypełnione upoważnienie do odbioru 

dziecka).  

14. Samodzielny powrót dziecka jest możliwy po złożeniu pisemnego oświadczenia przez 

rodzica/opiekuna.  

http://www.sokkomprachcice.pl/


15. Rodzice/opiekunowie odpowiedzialni są:  

 za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem (dowóz i odbiór dziecka 

odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt rodziców/opiekunów). 

16. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego 

zachowania dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa.  

17. Za szkody wyrządzone przez uczestnika w SOK Komprachcice oraz placówkach 

wyjazdowych odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie.  

18. Organizator zapewnia jeden posiłek dziennie (obiad). II śniadanie oraz napoje we 

własnym zakresie. 

19. Uczestnicy zajęć Ferie Zimowe w SOK organizowanych SOK Komprachcice mają prawo 

do: 

 spokojnego wypoczynku,  

 uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach organizowanych  

 korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji 

programu,  

 uzyskania niezbędnej pomocy od opiekunów  

20. Uczestnicy zajęć w SOK Komprachcice mają obowiązek:  

 podporządkowania się poleceniom opiekunów,  

 przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,  

 brania czynnego udziału w programowych zajęciach,  

 postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,  

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

 szanowania rzeczy własnych i kolegów, 

 przestrzegania ogólnych zasad BHP i PPOŻ.,  

 natychmiastowego powiadomienia opiekunów o zaistniałych problemach  

i wypadkach,  

21. zapoznania się wraz z rodzicami/opiekunami z programem, regulaminem oraz 

procedurami bezpieczeństwa  

22. Organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia:  

 wykwalifikowanej opieki pedagogicznej do prowadzenia zajęć edukacyjnych,  

 realizacji zajęć zgodnych z programem akcji,  

 zakupu materiałów edukacyjnych do zajęć,  



 natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika  

o zaistniałych wypadkach, urazach, objawach choroby, problemach 

wychowawczych,  

 infrastruktury do realizacji programu, z zachowaniem zasad BHP i PPOŻ.,  

23. Organizatorzy nie odpowiadają materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia 

przez uczestników.  

24. Organizator zastrzegają sobie prawo do zmian w programie, podyktowanych 

szczególnymi względami, na które nie ma on bezpośredniego wpływu (np. warunki 

pogodowe).  

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót z zajęć FERIE ZIMOWE W SOK do domu 

mojego dziecka ……………..………………..............................................................................  

oraz informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka  

w drodze do domu.  

 

 

………………………………………………………….  

(data i podpis rodziców lub prawnych opiekunów )  

 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

 

Do odbioru dziecka ……………………………………………………………………. 

upoważniam…………………………….………………..……………………………………...  

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu 

jego odbioru przez wskazaną powyżej osobę upoważnioną.  

 

 

……………………………………      ……………………………………………………….              

Miejscowość i data      Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 


