
Regulamin  
„Akcji Zima”

organizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce

Akcja Zima  trwała będzie od 14.02.2022 r. Do 25.02.2022.

1. Akcja Zima organizowana jest dla dzieci ze szkół podstawowych naszej Gminy.
2. Warunkiem  uczestnictwa  w  zajęciach  jest  akceptacja  niniejszego  regulaminu,

wypełnienie karty uczestnika zajęć będącej  załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz
dokonanie opłaty w     formie przelewu, najpóźniej do   3   dni przed wyjazdem   na konto:  

Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce, ul. Rynek 22, 43-353 Porąbka,
Bank Spółdzielczy w Porąbce nr konta 02 8124 0009 2001 0026 7647 0001

tytuł: Wpłata Akcja Zima, imię i nazwisko uczestnika, świetlica
Porąbka/Czaniec/Bujaków/Kobiernice

3. Zapisy  na  wyjazd  odbywają  się  telefonicznie  pod  numerami  telefonów  Bujaków
(Marta Potempa – 536970907), Czaniec (Lucyna Dwornik – 885109102), Kobiernice
(Magdalena Szwajca – 502576774), Porąbka (Marta Targosz - 506447540)

4. Na każdy wyjazd  może  zapisać  się  maksymalnie  50  dzieci,  oprócz  wyjazdów  do
Krakowa gdzie obowiązuje limit 30 dzieci oraz wyjazd do Zabrza, gdzie obowiązuje
limit 36 dzieci. Limity związane są  wytycznymi w danych obiektach.

5. Kierownik wycieczki ma prawo do wypisania z listy wyjazdowej uczestników, którzy
nie mają uregulowanej płatności za wyjazd lub naruszają zasady bezpieczeństwa oraz
powszechnie przyjęte normy zachowania.

6. Opłata za wyjazdy wynosi zgodnie z plakatem załącznik 1.
7. W przypadku rezygnacji z zajęć Organizator może zwrócić opłatę, o ile o niedyspozycji

uczestnika  zostanie  poinformowany  najpóźniej  1  dzień  wcześniej.  Dopuszcza  się
zamianę uczestników.

8. Każdy  uczestnik  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  regulaminu  wyjazdu,
poszanowania  mienia  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Porąbce  oraz  przestrzegania
zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania.

9. Uczestnicy  wyjazdu  wyrażają  zgodę  na  wykorzystanie  swojego  wizerunku  w
materiałach promocyjnych Organizatora.

10. Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy
zagubione.

11. Organizator zastrzega sobie zmiany w Regulaminie Akcji Zima.
12. O wszelkich sprawach nie ujętych w tym Regulaminie decyduje  Dyrektor Gminnego

Ośrodka Kultury w Porąbce
13. Uczestnicy  zajęć zobowiązani są do przestrzegania ,,Ogólnych zasad funkcjonowania

w trakcie epidemii Covid-19” .
14. W  przypadku  zmian  w  obostrzeniach  dotyczących  pandemii  Covid-19

uniemożliwiających przeprowadzenie Akcji Zima w ustalonej formie, Gminny Ośrodek
Kultury zapewni opiekę nad zgłoszonymi uczestnikami w godzinach od 9:00-14:00. 
                                                                 



Załącznik 1


