
Zarządzenie Nr 2 12020
Dyrektora GOSiR w Piasecznie

w sprawie organizacji akcji wypoczynku zorganizowanego dla dzieci
,, Sportow a zima w Piasec znie ' 2020 " .

W związku z otganizacjąprzez GOSiR w P-nie corocznej akcji wypoczynku
zorganizowanęgo dta dzieci pil.l ,, Sportowa zimaw Piasecznie ", zarządzam, co następuje:

§ 1.

GOSiR w P_ nie organinje w okresie wakacji zimowych coroczną akcję wypoczynku
zor ganizowanego dl a dzięci.

§2.
Akcja przeprowadzonazostanie zgodnie z Regulaminem, stanowiącymzńącznik nr.l do
niniej szeg o zarządzeni a.

§3.
Ustala się ogólne warunki organizacyjne :

- termin : 10 - 23.02.2020; poniedziałek - piątek; godz.9.00-16.00.
- miejsce: GOS i R w P- nie; SP Nr 5 w P- nie.
- zapisy: od dnia 20.01 .2010; godz.9.00 - 16.00; bezpośrednio: ul. gen. W. Sikorskiego 20,

pok.44;
- informacje :

- tel.: 694102097 ; e-mail: bwierzchowska@gosir- piaseczno.pl.;inf@gosir-piaseczno.pl.
- opłaty : 350 zł l I. Ędzień/ osobę; gotówka - kasa GOSiR ul. gen. W. Sikorskiego 20;

przelew - r-k nr 22 1240 6351 1111 0010 8147 1499; w terminie 3 dni od daty
przyjęcia zgloszenia.

- warunki uczestnictwa : wypełnienie karty zgłoszeniowej (zń.nr 2); akceptacja
regulaminu akcji (zń.. nr 1 ); terminowe wniesienie opłaty.

§4.
Do przeprowadzęnia akcji deleguję :

- p. B. Wierzchowska - kierownik wypoczynku;
- instruktorzy pływania - kadra.

Zobowiąztllę prowad zących do : 
§ 5

- realizacji akcji zgodnie zprzepisami obowiązującymi w zakresie organizacji
wypoczynku dzieci i rńodzieży,

- promocji pĄektu,
-bieżącej współpracy z dzińem księgowości.

§6.
Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.

Piaseczno, 1 5.0 1 .2020..
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REGULAMIN AKC JI ,, ZID,{AW MIEŚCIE ,2020"

1. organizatorem akcji ,,Zimaw mieście '202o"jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie.

2. łkója będzieprowadzona w formie zorganizowanych zajęć sportowych w obiektach sportowych
GOSiR w P- nie i SP 5 w P- nie, przy u|. gen. W. Sikorskiego 20.

Terminy realizacjiakcji: l0._23.02.2)Z}.;poniedziałek-piątek; godz.9.00 - 16.00.

Termin rozpoczęcia przyjmowani a zg!,oszeń: 20. 01 . 2020.; zgloszeniaprzyjmowane są bezpoŚrednio:

godz. 9.00 - 16.00; ul. gen. W. Sikorskiego 20, pok.44;
5. Warunkiem uczestnictw aw zajęciach jest wypełnienie karty zg!.oszeniowej, akceptacja regulaminu i

uregulowanie pełnej opłaty w wysokości 350. zł l I tydzień / osobę ( w przypadkach szczególnych,
tj.: wielodzietne uczestnictwo w zajęciach, trudna sytuacja materialna lub rodzinnadziecka,
dopuszcza się ulgi w wysokości opłat po pisemnym w tej sprawie wystąpieniu rodziców/opiekunów
dziecka).

6. Opłaty na|eży dokonać w terminie 3 dni od daty przyjęciazg!.oszenia, gotówką - w kasie GOSiR lub
przelewem - na r-k : 221240 6351 1l l1 0010 8747 1499,

7 . Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne znieprzyjęciem
z gł o szenia ucz estni ctw a.

8. Ramowy proqram dnia:
9. 0 0 - zbiorka uczestnikó w, zab aw y indywidualne,
9.30 - zajęcia programowe,
12.30 - poczęstunek,
l3.00 - zajęciaprogramowe, c.d.
15.30 - odbiór dzieci,zabawy indywidualne.

9. W akcji mogą wziąć udział dzięci w wieku 8 - 12lat (r.2012-2008 ), które wcześniej zostaną

zapisane
na listę uczestników.

10. Zapisow dokonuje się osobiście (rodziclopiekun prawny).
1 1. O przyjęciu do grupy uczestników zajęć decyduje kolejność zg}oszeń.
12. Organizator zapewniaopiekę nad dziećmi w godzinach 9.00 - 16.00 orazńezpieczenie NW

naczas trwania zajęó.
13. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia i odebrania dziecka z miejsca zbiórki.
14. Zajęciaodbywać się będą pod stałym nadzorem kwalifikowanych wychowawców i instruktorów,

według ustalonego planu zajęć.
Nabór uczestników odbywa się do dwóch 25- osobowych grup uczestników.
Organizator nie odpowiadazarzeczy zagubione a pozostawione bez należytego zabezpieczeria
przezuczestników akcji. Przedmioty wartościowe winny byó zdeponowane u wychowawcy lub
kierownika wypoczynku.
Uczestnik zajęć zobowiązany jest do udziału we wszystkich organizowanych zĄęciach oraz
stosowania się do poleceń wychowawców i instruktorów.
Uczestnik akcjibez wiedzy prowadzącego zajęcianie moze opuszczać obiektów GOSiR .

W razięnagannego zachowania się uczestnlkazajęó, tj. nie stosowania się do poleceń kadry
wypoczynku, za|<łócaniaporządkuzajęó, naruszania przyjętego porządku akcji uczestnik będzie
skreślany z listy uczestników bez zwrotu poniesionych kosztów.

20. Podczas trwania zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowyńprzez uczestników
akcji.W szczególnych przypadkach może się to odbywaó w porozumieniu z wychowawcą grupy.

2L Wszyscy uczestnicy akcji zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obiektów GOSiR .

22. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników akcji ,oZima w mieście 2020".
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Piaseczno. l5. 01, 2020.
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