REGULAMIN
WYPOCZYNKU ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
I SPORTU W DOBCZYCACH
podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.
zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 roku, w sprawie
wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. Poz. 452)
I DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) MGOKiS lub Organizatorze – rozumie się przez to Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Dobczycach,
2) Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Dobczycach,
3) rodzicu – rozumie się przez to rodzica lub opiekuna prawnego osoby poniżej 18 roku życia,
4) uczestniku – rozumie się przez to osoby niepełnoletnie oraz osoby pełnoletnie, uczące się,
biorące udział w wypoczynku organizowanym przez MGOKiS.
5) RCOS – rozumie się przez to budynek Regionalnego Centrum Oświatowo - Sportowego
w Dobczycach wraz z otaczającym terenem zielonym,
6) wypoczynku – rozumie się przez to wszystkie zajęcia stacjonarne i wyjazdowe
organizowane dla uczestników, w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i
psychicznych, połączone ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem
zainteresowań lub uzdolnień, trwające nieprzerwanie przez co najmniej 2 dni, organizowane
przez MGOKiS w okresach wolnych od nauki szkolnej: w czasie wakacji letnich, ferii
zimowych, przerwy świątecznej letniej i przerwy świątecznej zimowej, w kraju lub poza
jego granicami.
7) RMEN – rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca
2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).
II POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wypoczynek, organizowany przez MGOKiS, zgodnie z RMEN, ma na celu zapewnienie
uczestnikom wypoczynku interesujących i aktywnych form rekreacji i spędzania wolnego
czasu oraz rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań.
2. Każdorazowo MGOKiS zgłasza zamiar zorganizowania wypoczynku do Małopolskiego
Kuratorium Oświaty.
3. Wypoczynek organizowany przez MGOKiS może mieć dwie formy:
a) stacjonarną – zajęcia w RCOS w szczególności półkolonie, lato w mieście, zima w
mieście,
b) wyjazdową - kolonia, zimowisko, obóz, biwak i inne.
4. Wypoczynek adresowany jest do określonych grup wiekowych. Liczebność grup ustalana
jest każdorazowo zgodnie z RMEN.

5. Wszystkie zajęcia organizowane w ramach wypoczynku prowadzone się w sposób
zapewniający bezpieczeństwo osób w nich uczestniczących. Kadra wypoczynku posiada
wszystkie stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa.
6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych
osób, a także bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, regulaminów
pomieszczeń i obiektów, w których odbywa się wypoczynek, a także do przestrzegania
obowiązujących przepisów BHP i p.poż.
7. Uczestnicy wypoczynku ubezpieczani są przez Organizatora od NNW.
8. Wszystkich uczestników obowiązuje aktualny cennik ustalony przez Organizatora.
III WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Rodzice oraz uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz
do akceptacji jego postanowień.
2. Wszystkich uczestników wypoczynku obowiązują zapisy w MGOKiS. W przypadku osób
niepełnoletnich, zapisów dokonują rodzice tych osób.
3. Zapisy na wypoczynek ogłaszane są na stronie internetowej MGOKiS, na portalu
społecznościowym oraz na tablicach ogłoszeń i trwają do daty wskazanej w informacji
o naborze lub do momentu wyczerpania limitu miejsc.
4. O przyjęciu na wypoczynek decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość złożenia
prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6. W przypadku
większej liczby chętnych, niż liczba oferowanych miejsc, sporządzana jest lista rezerwowa.
W sytuacji rezygnacji uczestnika wpisanego na listę z udziału w wypoczynku, na wolne
miejsce zapraszana jest osoba z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń.
5. Każdy rodzic albo pełnoletni uczestnik zobowiązany jest do złożenia w MGOKiS, w
terminie wskazanym w informacji o naborze, poprawnie wypełnionej i podpisanej „Karty
Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku”, której wzór zgodny jest z RMEN i stanowi
Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo w
wypoczynku organizowanym przez MGOKiS, poprzez wypełnienie "Deklaracji udziału w
wypoczynku", której wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
6. W przypadku wypoczynku o charakterze sportowym, niezbędne jest pisemne oświadczenie
rodzica o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportu przez
niepełnoletniego uczestnika. Informacja powinna być złożona: w przypadku wypoczynku
organizowanego w formie stacjonarnej - przed rozpoczęciem uczestnictwa w pierwszych
zajęciach, a w przypadku wypoczynku organizowanego w formie wyjazdowej – na 7 dni
przed dniem wyjazdu. Jeżeli przeciwwskazanie do uprawniania danej dyscypliny sportu
powstanie w trakcie cyklu zajęć, informację należy przekazać niezwłocznie, nie później niż
na pierwszych zajęciach od powzięcia wiadomości o tych przeciwwskazaniach.
7. Akceptacja niniejszego regulaminu, złożenie czytelnie i prawidłowo wypełnionych
dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 w wyznaczonym terminie, a także uregulowanie
wymaganej opłaty stanowią niezbędny warunek uczestnictwa w wypoczynku.
8. Złożenie „Deklaracji udziału w wypoczynku” jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
9. Kadra wypoczynku odmówi udziału w wypoczynku osobom będących pod wpływem
alkoholu lub pod wpływem działania środków odurzających lub substancji
psychotropowych.

IV PŁATNOŚCI ZA WYPOCZYNEK
1. Wypoczynek organizowany przez MGOKiS nie ma charakteru zarobkowego.
2. Pobierane opłaty przeznaczane są na pokrycie kosztów udziału uczestnika w wypoczynku.
3. Rodzice albo pełnoletni uczestnicy zobowiązani są do uregulowania należności za udział w
wypoczynku, w terminie wskazanym przez Organizatora na plakatach informacyjnych.
4. Płatność za wypoczynek dokonywana jest w formie gotówkowej w siedzibie MGOKiS, w
kwocie wskazanej na plakatach informacyjnych.
V KWESTIE ORGANIZACYJNE I BEZPIECZEŃSTWO
1. Wszystkie informacje dotyczące wypoczynku publikowane są na stronie internetowej:
www.mgokis.dobczyce.pl oraz na portalu społecznościowym (Facebook). Informacje o
zmianach w organizacji wypoczynku można znaleźć także na tablicy ogłoszeń przy wejściu
do budynku. Organizator kontaktuje się z rodzicami uczestników albo pełnoletnimi
uczestnikami wypoczynku głównie drogą mailową, rzadziej telefoniczną.
2. Uczestnicy wypoczynku podzieleni są na grupy dostosowane do ich wieku, a w przypadku
wypoczynku o charakterze sportowym – również do ich poziomu zaawansowania.
3. Kadra wypoczynku zobowiązana są dokładać wszelkich starań, by stworzyć uczestnikom
jak najlepsze warunki wypoczynku, umożliwić aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz
zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
4. W przypadku naruszenia regulaminu przez uczestników wypoczynku, kierownik
wypoczynku może zastosować wobec uczestnika odpowiednie środki wychowawcze i
dyscyplinujące odpowiednie do zachowania uczestnika i wagi naruszanych postanowień
regulaminu. Kierownik wypoczynku ma obowiązek powiadomić rodzica o wszystkich
przedsięwziętych wobec dziecka środkach.
5. Przed rozpoczęciem wypoczynku oraz po jego zakończeniu, za bezpieczeństwo dziecka
odpowiada rodzic.
6. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania dziecka na miejsce
wypoczynku oraz do punktualnego odebrania dziecka.
7. Kierownik wypoczynku zapewnia opiekę:
a) w przypadku niepełnoletnich uczestników – od momentu przejęcia ich od rodziców do
czasu ponownego przekazania rodzicom;
b) w przypadku pełnoletnich uczestników wypoczynku - z miejsca i do miejsca zbiórek
wskazanych przez organizatora wypoczynku na plakatach informacyjnych.
8. Rodzic zobowiązany jest do reagowania na wszystkie sygnały od kierownika wypoczynku,
świadczące o niewłaściwym zachowaniu dziecka.
9. Uczestnicy wypoczynku mają prawo do spokojnego wypoczynku, uczestniczenia
w zajęciach programowych, korzystania pod nadzorem kadry wypoczynku z urządzeń i
sprzętów niezbędnych do realizacji wypoczynku, uzyskania wszelkiej niezbędnej pomocy
od kadry wypoczynku.
10. W trakcie wypoczynku uczestnicy zobowiązani są do dostosowania się do wszystkich
poleceń kadry wypoczynku, a także pracowników merytorycznych MGOKiS (w przypadku

wypoczynku stacjonarnego), kierowców, pracowników obsługi hotelowej, ratowników (w
przypadku wypoczynku wyjazdowego).
11. Uczestników wypoczynku obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, zażywania
środków odurzających lub substancji psychotropowych, palenia papierosów, wnoszenia
przedmiotów i substancji niebezpiecznych, używania wulgaryzmów, zachowań niezgodnych
z ogólnie obowiązującymi normami społecznymi.
12. Uczestnikom wypoczynku nie wolno opuszczać obiektów i pomieszczeń, w którym odbywa
się wypoczynek, oddalać się od grupy podczas wszelkich wyjść bez zgody i wiedzy kadry
wypoczynku oraz opuszczać w nocy obiektu zakwaterowania (w przypadku wypoczynku
wyjazdowego).
13. Uczestnikom wypoczynku wyjazdowego zabrania się ponadto przechowywania w salach
przedmiotów żywnościowych łatwo psujących się, biegania po korytarzach, siadania na
parapetach okiennych, wychylania się przez okna, dotykania instalacji elektrycznej,
niszczenia mienia, a także, w przypadku uczestników niepełnoletnich zażywania leków bez
wiedzy wychowawcy wypoczynku.
14. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody kadry wypoczynku
wyposażenia pracowni lub pomieszczenia poza obiekt, w którym odbywa się wypoczynek.
15. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia pracowni lub
pomieszczenia, w której odbywa się wypoczynek należy niezwłocznie poinformować kadrę
wypoczynku.
16. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia
sal ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania, a w przypadku osób
niepełnoletnich – rodzic tej osoby. Jeżeli zniszczenia zostały dokonane przez kilku
uczestników, ich odpowiedzialność jest solidarna.
17. Odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastacje wynikające z niewłaściwego
zachowania uczestników zajęć ponoszą uczestnicy zajęć, a w przypadku osób
niepełnoletnich – ich rodzice. Jeżeli zniszczenia zostały dokonane przez kilku uczestników,
ich odpowiedzialność jest solidarna.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wypoczynku.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

