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REGULAMIN AKCJI  
„WAKACJOWANIE 2022” 

OBOWIĄZUJĄCY W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W MATYLDOWIE 

 
 

§1 
Zasady organizacji akcji i uczestnictwa  

 
1. Akcja wakacyjna ma formułę różnotematycznych spotkań instruktora/instruktorów 

(prowadzącego) z uczestnikami, organizowanych w okresie lipiec/sierpień 2022 r. dla 
dzieci w wieku od 5 do 13 lat . Miejsca organizacji spotkań:  
- siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie, Matyldów 1A, 96-200 Rawa 
Mazowiecka, 
- Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach, Boguszyce 21, 96-200 Rawa 
Mazowiecka, 
- strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwnej, Niwna 24, 96-200 Rawa Mazowiecka. 
 

2. Celem spotkań jest edukacja oraz aktywizacja kulturalno-rozrywkowa dzieci w okresie 
wakacji.  
 

3. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci (od 5 do 13 lat), spełniające merytoryczne kryteria 
wynikające ze specyfikacji spotkań. Ostateczna decyzja o kwalifikacji uczestnika leży 
w gestii dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie oraz prowadzącego zajęcia 
instruktora.  
 

4. Udział w zajęciach wymaga uprzedniego zgłoszenia u dyrektora GOK oraz akceptacji 
niniejszego regulaminu przez osobę reprezentującą uczestnika – rodzica lub opiekuna 
prawnego. 

 
5. W zaplanowanym cyklu zajęć i spotkań preferowana będzie plenerowa organizacja 

aktywności takich jak: gry i zabawy ruchowe, zajęcia zumby, warsztaty plastyczne, 
warsztaty ekologiczno-plastyczne, warsztaty rękodzieła, zajęcia folklorystyczne, gra 
terenowa, spotkanie autorskie. 

 

6. Zakłada się, iż w ramach organizowanych zajęć i spotkań w budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury w Matyldowie, budynku Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach oraz 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwnej jednocześnie może uczestniczyć 15 osób 
oraz 1 osoba prowadząca. Jako preferowany wariant przyjmuje się możliwość organizacji 
zajęć plenerowych przy siedzibie tychże budynków, w których może brać udział 15 osób 
oraz jedna osoba prowadząca. 

 
7. Każdorazowo przed rozpoczęciem spotkania sporządzona zostanie lista obecnych 

uczestników, która będzie przechowywana przez organizatora przez miesiąc po 
zakończonych zajęciach.  
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§2 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom akcji 
 

1. Każdy uczestnik ma obowiązek stosowania się do zaleceń pracownika Ośrodka Kultury 
oraz instruktora (prowadzącego zajęcia) w zakresie właściwego zachowania się w przed 
zajęciami, jak i w ich czasie, a także przestrzegania przepisów BHP oraz niniejszego 
regulaminu. 
 

2. Uczestnicy zajęć, będąc pod opieką instruktora, nie mogą samowolnie opuszczać danego 
budynku, w którym odbywają się zajęcia jak i innego terenu organizacji aktywności.  
Instruktor ma prawo do wykluczenia podopiecznego z zajęć w przypadku nie stosowania 
się do poleceń, utrudniania prowadzenia nauki, sprawiania trudności wychowawczych oraz 
braku reakcji na upomnienia. 

 
 

§3 
Zapewnienie bezpieczeństwa prowadzącym zajęcia, pracownikom i współpracownikom 

 
Każdy z pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, a także instruktor (prowadzący zajęcia) 
zobowiązany jest do: zachowywania szczególnych środków ostrożności, dbałości 
o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników zajęć, stosowania materiałów z odpowiednimi 
atestami i certyfikatami, dostosowanymi do wieku uczestników.  
 

 
 

§4 
Postanowienia końcowe 

 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. 
 


