
Regulamin zajęć wakacyjnych w Ośrodku Kultury w Brzeszczach

1. Organizatorem zajęć wakacyjnych jest  Ośrodek Kultury w Brzeszczach, ul. Narutowicza 1, 32-620
Brzeszcze, zwany dalej OK.

2. Zajęcia wakacyjne organizowane są dla dzieci w wieku szkolnym. Przedział wiekowy obowiązujący
podczas  danego  turnusu  zajęć  zostanie  każdorazowo  wskazany  w  warunkach  uczestnictwa
dotyczących każdego z turnusów. 

3. Organizator  zastrzega  sobie   ograniczoną  liczbę  miejsc  na  każdym  turnusie  zajęć,  każdorazowo
określoną w warunkach uczestnictwa dotyczących każdego z turnusów. 

4. Szczegółowy program oraz warunki uczestnictwa dotyczące każdego z turnusów stanowią integralną
część niniejszego Regulaminu jako załącznik nr 1.

5. Zgłoszenie  dziecka  na  wybrany  turnus  zajęć  wakacyjnych  w  OK  jest  jednoznaczne
z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6. Udział  w  zajęciach  wakacyjnych wymaga  rezerwacji  miejsca  dla  dziecka  dokonanej
w terminach wskazanych odrębnie dla każdego turnusu zajęć. 

7. Rezerwacji miejsca należy dokonać w sposób określony dla danego turnusu zajęć wakacyjnych. 

8. Rezerwacja miejsca wymagać może  dokonania wpłaty  za  zajęcia,  w  przypadku,  gdy  zajęcia  są
odpłatne,  w  kwocie  określonej  na  podstawie  warunków  uczestnictwa  dotyczących  każdego
z turnusów zajęć.  

9. Wpłaty opłaty za zajęcia w kwocie określonej warunkami uczestnictwa za zajęcia należy dokonać do
24  godzin  po  dokonaniu  rezerwacji  miejsca w  kasie  głównej  Ośrodka  Kultury  lub  na  rachunek
bankowy nr 40844610162002000004600001, w tytule podając nazwę i  datę turnusu oraz  imię
i nazwisko uczestnika. 

10. W przypadku braku wpłaty  w terminie wskazanym w pkt 6 regulaminu rezerwacja  zajęć danego
turnusu zostaje automatycznie anulowana.

11. Rodzic / opiekun prawny uczestnika zajęć  ma prawo do rezygnacji z udziału  dziecka w  zajęciach
także po dokonaniu wpłaty opłaty za zajęcia. 

12. Po złożeniu pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach dokonanej do 7 dni przed rozpoczęciem
zajęć, Organizator dokona zwrotu opłaty za udział w zajęciach w kasie OK. 

13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w terminie późniejszym aniżeli termin wskazany
w pkt 10,  opłata nie  będzie  zwracana,  za  wyjątkiem przypadków gdy  rezygnujący zapewni  inną
osobę na zwalniane miejsce, a osoba ta dokona wpłaty opłaty za zajęcia.

14. Rodzic  /  opiekun uczestnika  zajęć winien każdorazowo zapoznać się  z  programem zajęć danego
turnusu i stosownie do programu zajęć zaopatrzyć uczestnika zajęć w odpowiednie: ubiór, prowiant
oraz inne określone przez Organizatora. 

15. Wszyscy  uczestnicy  zajęć  zobowiązują  się  do  przestrzegania  poleceń  wydawanych  przez
instruktorów prowadzących zajęcia oraz zachowywania podstawowych reguł bezpieczeństwa. 


