
REGULAMIN 
udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu „Akcje Wakacje 2020” 

 

 

1. Centrum Artystyczno - Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, Mediateka - Biblioteka w Krośnie Odrzańskim 

oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, zwani dalej Organizatorami, wspólnie realizują projekt 

pn. „Akcje Wakacje 2020”. Przedsięwzięcie to, adresowane do mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie, 

wykonywane jest w ramach działalności statutowych jednostek. Projekt jest wspierany finansowo przez Gminę 

Krosno Odrzańskie ze środków Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii.   

2. Informacje o prowadzonych akcjach dostępne są na stronie internetowej www.akcjewakacje.krosnoodrzanskie.pl 

w formie, tzw. Kart Akcji oraz pozostałych informacjach dotyczących organizacji poszczególnych przedsięwzięć 

lub ich bloków. 

3. Organizatorzy mogą odstąpić od realizacji danej akcji, jeśli liczba zapisanych do niej uczestników nie osiągnie 

zakładanej, minimalnej liczby, tj. połowy uczestników. 

4. Zapisy na zajęcia w ramach projektu odbywają się wyłącznie telefonicznie (numery telefonów przypisane są do 

odpowiednich zajęć, informacja na stronie j.w.). 

5. W przypadku nieuregulowania spraw formalnych przez uczestnika (w tym wniesienia opłaty) w ciągu 48 godzin od 

dokonania zapisu – zgłoszenia udziału, Organizatorzy skreślają uczestnika i wpisują na listę kolejną osobę  

z listy rezerwowej. 

6. Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich, spełniające kryteria wiekowe i warunki 

określone w kartach, prezentujących zakres realizowanych poszczególnych akcji, na których określone jest 

również miejsce, termin oraz wysokość odpłatności. 

7. Odpłatność nie podlega zwrotowi jeśli uczestnik nie wziął udziału z własnej winy. Dotyczy to również zapisów 

wynikających z pkt. 13 niniejszego regulaminu. 

8. Udział uczestnika w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Klauzula ta 

dotyczy również osób niepełnoletnich, w tym przypadku akceptacja postanowień niniejszego regulaminu 

spoczywa na rodzicu lub opiekunie prawnym. 

9. Liczba uczestników zajęć może być ograniczona, zgodnie z opisem każdej akcji zawartej w kartach. 

10. Poszczególni Organizatorzy przyjmą jednego uczestnika na jedne zajęcia organizowane przez poszczególnego 

Organizatora. W miarę wolnych miejsc Organizatorzy mogą przyjąć uczestnika na więcej niż jedne zajęcia. 

11. Do obowiązków uczestników zajęć oraz prowadzącego zajęcia należy między innymi: 

a) przestrzeganie norm społecznych i koleżeńskich, 

b) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa BHP i ppoż. obowiązujących w siedzibach Organizatorów oraz 

podmiotów, którym organizatorzy powierzą realizację zadań, 

c) przestrzeganie elementarnych zasad porządkowych i sanitarnych, 

d) dbanie o sprzęt, wyposażenie sal i pomieszczeń w których odbywają się zajęcia, 

e) punktualne przychodzenie na zajęcia. 

12. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasad i wykonywania poleceń instruktora/instruktorów 

prowadzącego zajęcia. 

13. Uciążliwi uczestnicy, utrudniający innym korzystanie z zajęć i nie przestrzegający przepisów porządkowych, 

obowiązujących u Organizatorów lub podmiotów, którym organizatorzy powierzą realizację zadań, mogą zostać 

skreśleni z listy uczestników zajęć, usunięci z nich. W takiej sytuacji rodzic lub opiekun prawny zobowiązuje się 

do natychmiastowego odebrania dziecka z zajęć. 

14. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do wyrażenia zgody na udział w zajęciach oraz innych zgód zgodnie  

z obowiązującym prawem. Brak zaakceptowanych i podpisanych dokumentów eliminuje z udziału z zajęciach. 

15. Organizatorzy oraz podmioty, którym organizatorzy powierzą realizację zadań, nie ponoszą odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo uczestnika zajęć podczas drogi na zajęcia oraz po ich zakończeniu i wyjściu z instytucji. 

16. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona, a dane zawarte w kartach mogą być korygowane i zmieniane.  

 

Regulamin  został zaakceptowany przez wszystkich Organizatorów 

 

 

 

http://www.akcjewakacje.krosnoodrzanskie.pl/

