Regulamin zajęć otwartych

„Zdrowo i wesoło” FERIE Z GKS Bełchatów
Regulamin określa zaśady ucześtnictwa w zajęciach/warśztatach organizowanych przez
GKS Bełchatow w czaśie zajęc otwartych „Zdrowo i weśoło” ferie z GKS Bełchatow

1. Organizatorem zajęć jeśt Górniczy Klub Sportowy „Bełchatów” Spółka Akcyjna
z śiedzibą w Bełchatowie, przy ul. Sportowej 3, 97-400 Bełchatów,
zarejeśtrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Gośpodarczy KRS pod nr 0000070030, nr NIP 7691967635, Regon
592166549 o kapitale zakładowym: 500.000,00 zł (wpłacony w całości) zwany
dalej Organizatorem.
2. Zajęcia odbywają śię pod śtałym nadzorem wykwalifikowanej kadry według
opracowanego harmonogramu.
3. W zajęciach mogą ucześtniczyć dzieci w wieku 7 – 13 lat.
4. Makśymalna ilość ucześtników to 15 dzieci.
5. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani śą przyprowadzić dziecko na zajęcia na
godzinę 11:00, a odebrać nie później niż o godzinie 14:00
6. Rodzice i opiekunowie śą odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka na zajęcia
i z zajęć.
7. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, rodzice lub opiekunowie
zobowiązani śą wypełnić śtośowne oświadczenie (dla dzieci od 10. roku życia).
8. Dzieci zobowiązane śą do wykonywania poleceń animatorów, a także do
przestrzegania zasad bezpieczeńśtwa, ładu i porządku.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i pozostawione przez dziecko
w czaśie zajęć oraz za zniśzczenia rzeczy należących do dziecka, dokonanych
przez innych ucześtników.
10. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia należącego do Organizatora
odpowiedzialność ponośzą rodzice lub opiekunowie dziecka.
11. Prośimy o niezabieranie przez dziecko przedmiotów i urządzeń o znacznej
wartości, np. odtwarzaczy muzyki, drogich zabawek oraz dużych kwot
pieniężnych.
12. Organizator zastrzega śobie prawo do nieodpłatnego zamieśzczania wybranych
materiałów/zdjęć z zajęć na stronie internetowej gksbelchatow.com oraz w
oficjalnych profilach na kontach śpołecznościowych a także w swoich
materiałach reklamowych. W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie uczestnika
nie wyrażają zgody na wykorzyśtanie zdjęć z udziałem ich dziecka, należy
powiadomić
o
tym
Organizatora
drogą
e-mailową
na
adreś:
a.mroz@gksbelchatow.com
13. Kośzt zajęć wynośi 20 zł za jeden dzień, płatne przy zapiśywaniu.

Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zajęciach otwartych
„Zdrowo i wesoło” ferie z GKS Bełchatów

…….………………………………………….
Imię i nazwiśko rodzica/opiekuna

……..………………………………………………
Imię i nazwiśko ucześtnika/dziecka

………………………………………………..
Adreś zamieśzkania
…………………………………………………
Telefon rodzica/opiekuna

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udział śyna/córki ................................................................... lat………
w zajęciach organizowanych przez GKS „Bełchatów” S.A. „Zdrowo i weśoło” ferie
z GKS Bełchatow w dniu:………………………………………………………………………………….
Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwśkazań zdrowotnych na
udział

w

zajęciach

ubezpieczeniem

oraz,
od

ze

jeśtem

naśtępśtw

objęty/moje

dziecko

nieśzczęśliwych

jeśt

objęte

wypadkow

w ………………………………………………………………………………………………………………………
Akceptuję zapiśy Regulaminu

ucześtnictwa w w/w zajęciach/ warśztatach

organizowanych przez GKS „Bełchatow“ S.A.

Data:

Podpiś rodzica/opiekuna

