
 

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH 

FERIE Z GDK – 2023 

 

1. Organizatorem ferii zimowych jest Goleniowski Dom Kultury z siedzibą w Goleniowie przy 

ul. Słowackiego 1. 

2. Uczestnik ferii zimowych obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego 

regulaminu, innych regulaminów szczegółowych (regulaminu ppoż., regulaminu kąpieli itp.) 

3. Ferie zimowe trwają w okresie od 13 lutego do 24 lutego 2023 r. Ferie zimowe odbywają się 

w formie warsztatów oraz wyjazdów od poniedziałku do piątku. 

4. Rozpiska warsztatów i wyjazdów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

5. Uczestnikami ferii zimowych mogą być dzieci będące uczniami klas I – VIII. 

6. Uczestnicy ferii zimowych przebywają pod opieką wychowawców w godzinach zgodnych 

z czasem zawartym w załączniku nr 1 (nie ma możliwości wcześniejszego lub późniejszego 

przyprowadzania/odbierania dziecka). 

7. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do siedziby Organizatora 

i z powrotem. 

8. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani złożyć 

u Organizatora niezbędne oświadczenie. 

9. Zapisy na ferie zimowe odbywają się wyłącznie drogą telefoniczną w dniu 3 lutego 

w godzinach: 12.00 – 17.00 pod następującymi numerami telefonów: 453 145 262 oraz 

453 145 263. 

10. Wniesienie wpłat oraz uzupełnienie zgód na uczestnictwo dziecka prosimy realizować od 6 

do 8 lutego w godzinach: 

• poniedziałek, 6 lutego – godz. 10.00-17.00, 

• wtorek, 7 lutego – godz. 15.00-19.00,środa,  

• 8 lutego – godz. 10.00-17.00. 

11. W przypadku, gdy ww. terminy nie zostaną dotrzymane, dziecko zostanie skreślone z listy 

uczestników warsztatu/wyjazdu. 

12. W każdym tygodniu jedno dziecko można zapisać maksymalnie na 3 wyjazdy i 3 warsztaty.  

13. Liczba miejsc na feriach z GDK jest ograniczona. Ilość uczestników poszczególnych 

aktywności ujęta jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

14. Po zapisie telefonicznym, przy dostarczeniu karty zgody na uczestnictwo dziecka 

w warsztatach/wyjazdach, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, należy 

okazać ważną legitymację szkolną dziecka oraz uiścić opłatę, zgodnie z załącznikiem nr 1 

do niniejszego regulaminu. 

15. O przewidywanej nieobecności dziecka należy poinformować Organizatora na 3 dni przed 

planowanym terminem aktywności, wówczas opłata za warsztat/wyjazd podlega zwrotowi, 

na podstawie okazanego paragonu. 

16. Opłata za warsztaty/wyjazdy nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji uczestnika z wybranej 

aktywności, po ww. terminie, a także w przypadku usprawiedliwionej bądź 



nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu/wyjazdu ze względu na zbyt 

małą liczbę uczestników. W tej sytuacji Organizator zobowiązuje się zwrócić wpłatę. 

18. Uczestnicy ferii zimowych mają obowiązek: 

• przestrzegać regulaminu ferii zimowych oraz innych regulaminów szczegółowych 

(regulaminu ppoż., regulaminu kąpieli i in.) 

• bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców, 

• brać udział w realizacji programów warsztatów/wyjazdów, 

• przestrzegać zasad poruszania się po drogach (m.in. zakaz używania telefonu 

komórkowego w trakcie wspólnego marszu), 

• okazywać szacunek wychowawcom i innym uczestnikom wypoczynku. 

19. Organizator informuje, iż przejazdy mogą odbywać się nieklimatyzowanymi środkami 

transportu. 

20. Szczegółowy plan warsztatu/wyjazdu zostanie przedstawiony uczestnikom w dniu 

aktywności. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w planie wyjazdu ze względu na warunki 

pogodowe lub inne niezależne od Organizatora. 

22. Samodzielne oddalenie się od wychowawców, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie 

poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem przez 

wychowawcę, powiadomieniem rodziców o zachowaniu dziecka oraz wykluczeniem 

uczestnika z udziału w feriach zimowych (bez możliwości zwrotu opłaty). 

23. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodzica/opiekuna 

prawnego o zaistniałych wypadkach, urazach, chorobach i problemach wychowawczych. 

24. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się niezwłocznie odebrać dziecko z warsztatu/wyjazdu 

na każde telefoniczne wezwanie Organizatora, szczególnie w przypadku choroby dziecka, 

problemów wychowawczych czy innych przyczyn uniemożliwiających uczestnictwo dziecka 

w zajęciach lub utrudniającym wychowawcom prowadzenie zajęć. 

25. Organizator nie zaleca przynoszenia na ferie z GDK cennych urządzeń i przedmiotów 

wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki, pieniądze, biżuteria itp.) 

26. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie trwania ferii 

z GDK oraz za zniszczenie mienia przez innych uczestników. 

27. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika na szkodę Organizatora, jego 

rodzice/opiekunowie prawni mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 

28. Zgłoszenie uczestnika do udziału w feriach zimowych oraz wypełnienie karty zgody na 

uczestnictwo dziecka w warsztatach/wyjazdach jest jednoznaczne z akceptacją powyższego 

regulaminu ferii  z GDK. 


