
Regulamin akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” 

Miejski Ośrodek Kultury, ul. Żeromskiego 8 

 

Wykaz skrótów i pojęć: 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. MOK – należy rozumieć: Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie, ul. Żeromskiego 8. 

2. Organizator zajęć – należy rozumieć MOK; j.w. 

3. Akcja „Zima w mieście. „Lato w mieście” – należy rozumieć zorganizowane przez 

Miejski Ośrodek Kultury półkolonie, czyli forma wypoczynku w miejscu zamieszkania. 

4. Rodzice i opiekunowie prawni: należy rozumieć zgodnie z definicją Kodeksu 

Rodzinnego i Opiekuńczego. 

5. Opiekun: należy rozumieć wszystkie osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców lub 

opiekunów prawnych do czynności związanych z uczestnictwem dziecka w w/w 

zajęciach.  

 

Postanowienia wstępne 

1. Uczestnikami akcji mogą być dzieci w wieku 7 – 12 lat z terenu miasta Sochaczew,  

a w przypadku wolnych miejsc z pozostałych gmin. 

2. W zajęciach uczestniczy 40 dzieci zapisanych w terminach wskazanym  

w ogłoszeniach dostępnych na stronie internetowej MOK oraz w tablicy ogłoszeń przed 

budynkiem MOK, ul. Żeromskiego 8. Informacja o terminie zapisu zostaje podana do 

publicznej wiadomości na 7 dni przed planowanym terminem naboru. Ze względu na 

ograniczoną ilość miejsc o naborze decyduje kolejność zapisu oraz opłata za zajęcia  

ustalona przez organizatora. Przy zapisie dziecka  należy uiścić opłatę za całe okres 

pobytu (2 tygodnie).  

3. Organizator nie przyjmuje zapisów dzieci na cząstkowe zajęcia (np. dzień lub jeden 

tydzień).  

4. Jedna osoba może zapisać nie więcej  niż dwoje dzieci. Limit ten nie dotyczy 

zapisywanego rodzeństwa. 

5. Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00 

przez dwa tygodnie w terminie wskazanym w w/w ogłoszeniu. 

6. Rodzice lub opiekunowie prawni zobligowani są do podpisania stosownych 

oświadczeń/zezwoleń wynikających z planu akcji „Zima w mieście”, ‘Lato w mieście”. 

Oświadczenia/zezwolenia należy złożyć  w biurze najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

planowanych zajęć.  

7. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców w godzinach ustalonych przez 

organizatora. 



8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odbioru dziecka o godz. 15:00.  

W przypadku odbioru dziecka przez innych opiekunów (np. dziadków, rodzeństwo lub 

inne osoby) niezbędne jest upoważnienie podpisane przez rodziców lub prawnego 

opiekuna z dokładnym podaniem imienia i nazwiska, adresu i telefonu osoby 

upoważnionej do odbioru. 

9. Dziecko może wracać samodzielnie do domu, po wcześniejszym złożeniu pisemnej 

zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów. 

10. Uczestnicy akcji nie mogą opuszczać samodzielnie placówki lub miejsc spotkań. 

11. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wyposażenia dziecka w strój  

i obuwie na zmianę stosowne do przewidzianych zajęć i warunków atmosferycznych.  

12. MOK zapewnienia opiekę we wskazanych godzinach oraz sprzęt i pomoce do zajęć. 

13. Organizator w ramach posiłku zapewnia słodką bułkę oraz herbatę. 

14. Uczestnik, który będzie naruszał w sposób rażący ustalone zasady może być usunięty  

z listy uczestników. 

  

Obowiązki uczestników: 

1. Przestrzegać Regulaminu akcji. 

2. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej. 

3. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców i personelu MOK. 

4. Brać udział w realizacji programu akcji. 

5. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 

6. Szanować mienie, pomoce dydaktyczne, własność innych uczestników. 

7. Bez zgody wychowawcy nie oddalać się od grupy. 

  

Postanowienia końcowe: 

1. MOK nie odpowiada za rzeczy zagubione i zniszczone przez uczestnika podczas udziału 

w akcji. 

2. Za szkody spowodowane przez uczestnika odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 

3. MOK zastrzega sobie możliwość upublicznienia w ramach fotorelacji zdjęć z akcji. 

Osoby nie wyrażające zgody na upublicznienie wizerunku dziecka powinny 

poinformować o swoim zastrzeżeniu na piśmie. 

4. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor MOK.  

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 


