Regulamin ferii zimowych 2020

w Centrum Sportu i Rekreacji Jelcz-Laskowice
1. Organizatorami ferii zimowych są:
a. Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice,
b. Miejsko – Gminne Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.,55-220 Jelcz-Laskowice,
ul. Oławska 46, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Ferie zimowe organizowane są w terminie:
- 10.02.2020 – 14.02.2020 r.,
Zajęcia prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00.
3. Miejsce organizacji ferii zimowych:
- hala sportowa Centrum Sportu i Rekreacji Jelcz-Laskowice
4. Wiek uczestników:
- oferta kierowana jest dla uczniów szkół podstawowych z gminy Jelcz-Laskowice.
5. Warunkiem uczestnictwa dziecka w feriach zimowych jest prawidłowo wypełnione
i dostarczone w terminie „Zgłoszenie uczestnika”.
6. Uczestnicy pozostają pod stałą opieką nauczycieli i prowadzących zajęcia od poniedziałku
do piątku od godziny 10:00 do 14:00 lub do czasu odebrania przez opiekuna wskazanego
w formularzu zgłoszeniowym.
- dzieci powinny zostać odebrane przez rodzica/opiekuna prawnego najpóźniej do
godziny 14:00.
- dzieci powinny być odbierane z zajęć przez osoby wskazane w formularzu
zgłoszeniowym. Same mogą wracać do domu tylko za wcześniejszą pisemną zgodą
rodzica/opiekuna prawnego.
7. Uczestnicy ferii zimowych mają prawo do:
- spokojnego wypoczynku,
- uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach,
- korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów znajdujących się do
dyspozycji uczestników,
8. Uczestnicy ferii zimowych mają obowiązek:
- przestrzegać regulaminu ferii zimowych,
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa,
- trzymać się blisko grupy i opiekunów,
- słuchać się i stosować do poleceń wychowawców,
- szanować cudzą i osobistą własność,
- okazywać szacunek,
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posiadać odpowiedni strój oraz obuwie sportowe przystosowane do zajęć programowych.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie ferii
zimowych, a za umyślne szkody materialne spowodowane przez uczestnika odpowiadają
finansowo rodzice/opiekunowie prawni.
10. Uczestnictwo w feriach zimowych jest nieodpłatne.
11. Każdy uczestnik ferii zimowych oraz rodzic/opiekun prawny dziecka, ma obowiązek
zapoznania się z regulaminem ferii zimowych.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie ferii zimowych, po
wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
13. Wszelkie inne kwestie reguluje Regulamin CSiR J-L dostępny w siedzibie Organizatora.
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