
REGULAMIN ORGANIZACYJNY "FERII ZIMOWYCH W TUCZNIE 2022R. Z KULTURĄ i 

BIBLIOTEKĄ... " 

 
§ 1 

ORGANIZATOR 

 
1. Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasad ferii zimowych 

"Ferie Zimowe w Tucznie 2022 r. z Kulturą i Biblioteką... " (dalej „Ferie zimowe”). 

 

2. Organizatorem Ferii zimowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie, ul. Wolności 26A, 
78-640 Tuczno oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznie, ul. Wolności 14, 

78 - 640 Tuczno, tel.: 604617969 (dalej „Organizator”). 

 
3. Przez organizację Ferii zimowych rozumie się przygotowanie i zaaranżowanie przez Organizatora zajęć 

tematycznych w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie, ul. Wolności 26A, 78 - 640 Tuczno. 

 

§2 
ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. Ferie zimowe są płatne 30 zł. Za tę kwotę Organizator kupuje rzeczy potrzebne do przygotowania 
posiłków i przeprowadzenia zajęć. 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Feriach zimowych jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
oraz podpisanie potrzebnych załączników do niniejszego Regulaminu, a także uregulowanie płatności. 

Wszystkie dokumenty dostępne są w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie, 

ul. Wolności 14, 78 - 640 Tuczno. 

 
3. Grupa uczestników może liczyć maksymalnie 10 osób. 

 

4. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednej turze Ferii zimowych. 
 

5. Osoby chcące wziąć udział w Feriach zimowych muszą zapisać się w Bibliotece w Tucznie 

do dnia 28.01.2022 r. lub pod numerem telefonu 604 617 969. 
 

6. Plan zajęć Ferii zimowych skierowany jest do dzieci w wieku 7-14 lat. 

 

7. Opiekunem grupy jest wykwalifikowany pedagog. 
 

8. Uczestnicy mają obowiązek: 

- wykonywać polecenia wychowawców, 
- przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 

- brać udział w realizacji programu, 

- zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, 

- szanować mienie, pomoce dydaktyczne, 
- kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków, 

- posiadać w zależności od zajęć strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe. 

 
9. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonanie poleceń 

wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem 

uczestnika z udziału w Feriach zimowych. 
 

10. Za szkody wyrządzone przez dziecko, odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. 

 

11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas Ferii zimowych 
oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 

Zachęcamy, aby nie przynosić na Ferie zimowe cennych przedmiotów, np. telefonów komórkowych, 

odtwarzaczy muzyki itd. . 



 

12. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka, 

zgodnie z harmonogramem zajęć. 
 

13. Dzieci mogą być odbierane z Ferii zimowych tylko przez osoby upoważnione w formularzu 

zgłoszeniowym. Opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki 
i z powrotem. 

 

14. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, opiekun prawny jest zobowiązany złożyć 

w formie pisemnej stosowne oświadczenie informujące o wyrażeniu zgody na samodzielny powrót dziecka 
do domu. 

 

§ 3 
PRZEBIEG FERII ZIMOWYCH 

 

1. Załączniki do niniejszego regulaminu: 

* załącznik nr 1 - zgoda na uczestnictwo dziecka w Feriach zimowych, 
* załącznik nr 2 - harmonogram zajęć i posiłków, 

* załącznik nr 3 - oświadczenie do podpisania o braku alergii na różnego rodzaju produkty spożywcze, 

* załącznik nr 4 - zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu, 
* załącznik nr 5 - zgoda transport autokarem podczas Ferii zimowych między domem, 

a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tucznie, 

* załącznik nr 6 - zgoda na wyjazd do kina, 
* załącznik nr 7 – zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka. 

 

2. Uczestnicy rozpoczynają Ferie zimowe na miejscu zbiórki w Gminnym Ośrodku Kultury, 

ul. Wolności 26A, 78 - 640 Tuczno o godzinach ustalonych w harmonogramie zajęć. 
 

3. Ferie zimowe podzielone są na 2 tury. Każda tura, to jeden tydzień, w którym odbywają się zajęcia 

od poniedziałku do piątku. 
I tydzień: 31.01 - 4.02.2022 r., II tydzień: 7.02 - 11.02.2022 r. . 

 

4. W jednym tygodniu Ferii zimowych może wziąć udział maksymalnie 10 dzieci. 
 

5. W każdym dniu planowane są zajęcia tematyczne, a w międzyczasie odbywa się wspólne gotowanie 

i spożywanie przygotowanego przez dzieci posiłku. 

 
§ 4 

NAGRODA 

 
1. W pierwszym dniu każdego tygodnia Ferii zimowych tj. 31.01.2021 r. i 7.02.2022 r. każdy 

z uczestników otrzymuje Kartę Wzorowego Uczestnika. 

 

2. Codziennie po zakończonych zajęciach dziecko otrzyma jedną naklejkę do Karty Wzorowego Uczestnika. 
Jeden dzień uczestnictwa = jedna naklejka. 

 

3. Dzieci otrzymają nagrodę w postaci wyjazdu do kina za uzbieranie minimum 3 naklejek. 
 

4. Organizator dopuszcza jedną nieobecność bez podania przyczyny przez opiekuna. 

 
5. Przy 2 i więcej nieobecnościach Organizator zastrzega sobie wykluczenie dziecka z dalszych zajęć 

podczas Ferii zimowych. 

 

 
§5 

DANE OSOBOWE 

 



1.Wraz z wypełnieniem oświadczenia podpisanego w Bibliotece, uczestnicy Ferii zimowych akceptują 

Regulamin. 

 
 

2. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Feriach zimowych 

jest Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie. Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo dostępu 
do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia 

skargi do odpowiedniego organu nadzoru w przypadku, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. 

Administrator będzie przechowywał dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, 
tam, gdzie dane przetwarzane są na podstawie zgody, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla 

których je zgromadzono. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak 
ich brak uniemożliwia uczestnictwo. 

 

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin Ferii zimowych dostępny jest w Bibliotece w Tucznie, ul. Wolności 14, 78 - 640 Tuczno 

oraz na stronach internetowych: www.gok.tuczno.pl, www.biblioteka.tuczno.pl . 
 

2. W czasie Ferii zimowych obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych 

i środków odurzających. 
 

3. Ze względu na przeciwdziałanie rozpowszechniania się chorobie COVID-19, w Feriach zimowych 

mogą brać udział tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobą zakażoną w ciągu 14 dni przed 

rozpoczęciem Ferii zimowych, które nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji, u których nie wystąpiły 
takie objawy jak podwyższona temperatura, kaszel i duszności w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem 

Ferii zimowych lub w trakcie ich trwania. 

 
4. Ustala się następujące zasady dotyczące podejmowanych przez Organizatora środków organizacyjnych 

mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19: 

a) udział w Feriach zimowych jest prowadzony zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa; 

b) uczestnicy Ferii zimowych są zobowiązani zachować 1,5 m odległości od innych osób podczas udziału 

w Feriach zimowych; 

c) zaleca się, aby nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; 
d) należy przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. 

 

5. Każdy uczestnik Ferii zimowych, biorąc w niej udział, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 

 

6. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco do ogólnej wiadomości. 
 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu i tematu zajęć. 

 
8. Organizator zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji Ferii zimowych w przypadkach 

uzasadnionych, uniemożliwiających jej przeprowadzenie, niezależnych od Organizatora. 

 
9. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Ferii zimowych z ważnych przyczyn. 

 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa polskiego. 
 

11. Koordynatorem Ferii zimowych ze strony Organizatora jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

w Tucznie - Zbigniew Kulpiński, tel.: 604 617 969. 



 

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji. 


