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REGULAMIN 

„WysKOKowych Ferii 2023” 

organizator: 

Kępiński Ośrodek Kultury 

 

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji wypoczynku dla dzieci w formie jednotygodniowych turnusów 

edukacyjno-rekreacyjnych pn. „WysKOKowe Ferie 2023”. 

2. Organizatorem „WysKOKowych Ferii 2023” jest Kępiński Ośrodek Kultury z siedzibą w Kępnie  

przy ul. Broniewskiego 5, 63-600 Kępno. 

3. Uczestnikami „WysKOKowych Ferii 2023” mogą być dzieci w wieku szkolnym w przedziale wiekowym:  

7 - 15 lat zamieszkałe na terenie Gminy Kępno. 

4. Turnusy „WysKOKowych Ferii 2023” organizowane w okresie ferii zimowych 2023 r., w dniach  

od poniedziałku do czwartku, w godzinach: 10:00 – 14:00 oraz w piątek w godzinach obejmujących wyjazd  

i powrót z wycieczki (Jeden turnus obejmuje 5 dni). Informacje o programie turnusów publikowane są na stronie 

internetowej pod adresem: www.kok.kepno.pl. Organizator zastrzega prawo do zmian w programie turnusów  

z ważnych przyczyn. 

5. W ramach turnusów Organizator zapewnia aktywny wypoczynek dla Uczestników – w programie przewidziano 

różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne i artystyczne, warsztaty, zabawy oraz zamiejscową wycieczkę edukacyjną. 

6. Organizator zapewnia: 

a) odpowiednią kadrę instruktorów i animatorów, 

b) bezpieczne i higieniczne warunki przez cały czas trwania turnusów, 

c) opiekę informacyjną i merytoryczną przedstawiciela Organizatora. 

7. Rodzic/opiekun prawny, celem zgłoszenia dziecka do udziału w „WysKOKowych Feriach 2023” wypełnia  

i dostarcza do siedziby Organizatora Kartę Zgłoszenia wg przygotowanego przez Organizatora wzoru. Wypełnienie 

i dostarczenie Organizatorowi Karty Zgłoszenia jest warunkiem podjęcia decyzji Organizatora o zakwalifikowaniu 

dziecka do udziału w turnusie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych  

w Karcie Zgłoszenia. Karty wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. 

8. Przy kwalifikowaniu dziecka do udziału w „WysKOKowych Feriach” będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń 

i dostarczenia prawidłowo wypełnionych Kart zgłoszenia. 

9. Organizator poinformuje rodzica/opiekuna prawnego drogą e-mail-ową lub SMS-em  w dniu  

20 stycznia, o tym czy zgłoszone dziecko zostało zakwalifikowane do udziału w  „WysKOKowych Feriach”. 

Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

10. Podczas trwania turnusu uczestnika obowiązują „Zasady uczestnictwa w kołach zainteresowań  

i zajęciach organizowanych w KOK” (opublikowane na stronie www.kok.kepno.pl w zakładce  

O NAS/DOKUMENTY). 

11. Udział w turnusie „WysKOKowych Ferii 2023” jest odpłatny i wynosi 100,00 zł od zakwalifikowanego uczestnika. 

Płatność pobierana jest z góry w terminie od 20.01.2023 r. do 26.01.2023 r. W przypadku braku wpłaty  

w wyznaczonym terminie Organizator w miejsce Uczestnika ma prawo przyjąć inną osobę spełniającą warunki 

udziału w turnusie. 

12. Rezygnacji zakwalifikowanego dziecka z udziału w turnusie rodzic/opiekun prawny może dokonać  

w terminie od 20.01.2023 r. do 26.01.2023 r. składając Organizatorowi odpowiednie pisemne oświadczenie.  

W przypadku złożenia rezygnacji po wskazanym terminie wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. 

13. Jako równoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka w „WysKOKowych Feriach”  będą traktowane: 

a) brak wpłaty w wymaganym terminie, 

b) brak możliwości nawiązania przez Organizatora kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, 

c) niestawienie się Uczestnika na zajęcia w pierwszym dniu turnusu. 

14. W przypadku, o którym mowa w pkt. 12 c wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu z ważnych przyczyn, w szczególności  

w przypadku odgórnych rozporządzeń/nakazów/zakazów uniemożliwiających organizację turnusów  

wg planowanego programu. W przypadku odwołania turnusu Organizator zwraca uiszczoną cenę. 

16. Uczestnicy „WysKOKowych Ferii 2023” obowiązani są do przestrzegania Regulaminów i zasad obowiązujących 

w Kępińskim Ośrodku Kultury, w szczególności: 

a) Niniejszego Regulaminu, 

b) Regulaminu Obiektu, 

c) Regulaminu p-poż., 

d) Regulaminu Higieny Osobistej. 

17. Organizator może wprowadzić również inne Regulaminy/instrukcje obowiązujące Uczestników, o których 

poinformuje Uczestników i rodziców/opiekunów prawnych. 

http://www.kok.kepno.pl/
http://www.kok.kepno.pl/
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18. Uczestnicy obowiązani są ponadto stosować się do poleceń wychowawców, instruktorów  

i pracowników Kępińskiego Ośrodka Kultury. 

19. Uczestnicy „WysKOKowych Ferii 2023” powinni punktualnie stawiać się na zajęcia turnusowe. 

20. Uczestnicy turnusów „WysKOKowych Ferii 2023” mają obowiązek: 

a) aktywnie uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie, przestrzegać porządku dnia. 

b) przestrzegać zakazu opuszczania terenu Obiektu. Wszystkie wyjścia poza teren Obiektu odbywają się  

w sposób zorganizowany, pod opieką wychowawcy/instruktora. Uczestnicy poruszają się zwartą grupą 

jednocześnie zwracając baczną uwagę na otoczenie. 

c) dbać o czystość Obiektu i jego otoczenia. 

d) w kontaktach z instruktorami, koleżankami, kolegami oraz innymi osobami - być miłym, uprzejmym  

i uczynnym, być dobrym kolegą/koleżanką w czasie zajęć i poza nimi, opiekować się młodszymi, służyć  

im pomocą oraz radą. 

e) poszanowania cudzej własności, godności osobistej drugiego człowieka i jego przekonań. 

f) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o sprzęt oraz przyrządy i urządzenia używane podczas turnusu. 

Uczestnik (rodzice/opiekunowie) ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas pobytu 

na turnusie. 

g) w czasie zajęć podporządkować się poleceniom wychowawców i instruktorów. 

h) zgłaszać instruktorowi wszelkie zauważone nieprawidłowości, w szczególności zagrożenia  

dla zdrowia lub życia. W przypadku choroby, urazu, złego samopoczucia, skaleczenia lub bólu powiadomić 

niezwłocznie wychowawcę/instruktora. 

i) stosować się do zakazu jakichkolwiek zachowań/działań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu  

i mieniu swojemu i innych uczestników turnusu. 

j) stosować się do zakazu spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, palenia 

tytoniu, papierosów elektronicznych, wulgarnego zachowania, wszczynania awantur, bijatyk, zakłócania 

spokoju innym uczestnikom turnusu i pozostałym klientom KOK w Kępnie. 

k) pilnowania swoich rzeczy osobistych (pieniędzy, dokumentów, telefonów komórkowych), 

l) noszenia we wskazanym miejscu otrzymanych od Organizatora identyfikatorów. 

21. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestnika podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy 

należących do dzieci, a dokonanych przez innych Uczestników. 

22. Organizator zaleca, aby nie przynosić na turnusy cennych urządzeń np.: odtwarzaczy muzyki, konsol  

do gier itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach w ramach programu. 

23. Używanie telefonów komórkowych przez Uczestników jest możliwe wyłącznie w czasie wyznaczonym przez 

instruktora. W każdym czasie, rodzice/opiekunowie prawni w sprawach ważnych mogą skontaktować się  

z przedstawicielem Organizatora. 

24. Każde wykroczenie przeciw zasadom Regulaminu będzie skutkowało konsekwencjami wobec Uczestnika. 

Samowolne oddalanie się od wychowawców/instruktorów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń 

wychowawców/instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminów może spowodować następujące konsekwencje: 

a) upomnienie przez instruktora/wychowawcę, 

b) upomnienie przez Organizatora, 

c) zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych, 

d) powiadomienie rodziców o zachowaniu, 

e) wykreślenie z listy uczestników bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu. 

25. Bieżąca komunikacja pomiędzy rodzicami/ opiekunami prawnymi a Organizatorem odbywa się  

w formie korespondencji elektronicznej, telefonicznie lub osobiście z przedstawicielem Organizatora. 

Rodzic/opiekun prawny podaje swój adres e-mail oraz nr telefonu w Karcie Zgłoszenia. 

26. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika może zgłaszać reklamacje pisemnie na adres Organizatora podany w pkt. 2 

Regulaminu lub w formie elektronicznej na adres e- mail: sekretariat@kok.kepno.pl Reklamacja powinna zawierać 

przynajmniej dane Uczestnika, adres osoby zgłaszającej reklamację właściwy do złożenia odpowiedzi  

na reklamację, opis sytuacji stanowiącej powód zgłoszenia reklamacji oraz oczekiwania składającego reklamację 

wobec Organizatora. Reklamacja powinna być zgłoszona w miarę możliwości niezwłocznie po zaistnieniu 

podstawy do zgłoszenia reklamacji. Organizator rozpatruje reklamację i przesyła odpowiedź w terminie 14 dni. 

27. Informacja o zasadach i sposobach przetwarzania danych osobowych zamieszczona na Stronie internetowej 

Organizatora oraz w wersji papierowej jest dostępna w sekretariacie KOK.. 

 

 

Dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury 

 

 

/-/ Dariusz Leśniarek 


