
Regulamin organizacji zajęć wakacyjnych w świetlicach Gminnego Ośrodka Kultury  

w Gierałtowicach  

 

Organizatorem zajęć wakacyjnych dla dzieci jest Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach. 

 

Zajęcia są odpłatne!  

 

Zajęcia odbywają się w terminach: 

Świetlica GOK Chudów, ul Szkolna 72, godz. zajęć 9:00-13:00 

Terminy turnusów: 11.07- 15.07, (50 zł), 18.07-22.07, (30 zł), 25.07-29.07,  (50 zł), 01.08-05.08, (30 zł), 

08.08-12.08, (30 zł) 

Świetlica GOK Paniówki, ul. Zwycięstwa 44 godz. zajęć 9:00-13:00 

Terminy turnusów: 27.06-01.07, (30 zł), 04.07-08.07, (30 zł), 11.07-15.07, (50 zł), 16.08-19.08, (30 zł),  

22.08-26.08, (30 zł) 

Świetlica GOK Przyszowice, ul. Szkolna 3, godz. zajęć 9:00-13:00 

Terminy turnusów: 18.07-22.07, (30 zł), 25.07-29.07, (50 zł), 16.08-19.08, (30 zł), 22.08-26.08, (30 zł) 

Świetlica GOK Gierałtowice, ul. Korfantego 7B, godz. zajęć 10:00-14:00 

Terminy turnusów: 27.06-01.07, (30 zł), 04.07-08.07, (30 zł), 11.07-15.07, (50 zł), 18.07-22.07, (30 zł) 

   25.07-29.07, (50 zł), 01.08-05.08, (30 zł) 

 

Uczestnikami wakacyjnych zajęć w świetlicach GOK są dzieci szkolne (po ukończeniu pierwszej klasy) do 13 lat, 

pierwszeństwo mają dzieci zamieszkujące gminę Gierałtowice.  

 

Zapisy na tygodniowe turnusy odbywają się telefonicznie w biurze GOK, pod nr tel. 32 30 11 511  

od 1-10  czerwca 2022 (godz. 8:00-16:00). 

W przypadku wolnych miejsc możliwość przedłużenia terminu zapisów. 

 

Warunkiem zakwalifikowania dziecka na dany turnus jest wypełnienie karty zgłoszenia, zaakceptowanie 

regulaminu zajęć wakacyjnych, podpisanie zgód RODO i dostarczenie dokumentów do biura GOK w 

Gierałtowicach, ul. Korfantego7B (w godzinach pracy biura 8:00-16:00), bądź dostarczenie do skrzynki 

pocztowej znajdującej się na bramie wjazdowej do GOK w Gierałtowicach, ul. Korfantego 7B. 

Dokumenty należy dostarczyć do 20 czerwca. 

 

GOK w Gierałtowicach ustala odpłatność za zajęcia wakacyjne w kwotach: 

27.06-01.07, (30 zł), 04.07-08.07, (30 zł), 11.07-15.07, (50 zł), 18.07-22.07, (30 zł), 25.07-29.07, (50 zł),  

01.08-05.08, (30 zł), 08.08-12.08, (30 zł), 16.08-19.08, (30 zł), 22.08-26.08, (30 zł)  

 

Wpłat należy dokonać do 20 czerwca 2022 na konto GOK: 10 8454 0001 2007 0038 4243 0001 

W tytule należy podać imię i nazwisko dziecka/ nazwę świetlicy na którą jest zapisany/ termin 

Brak terminowej wpłaty skutkuje skreśleniem dziecka z listy 

 

W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach świetlicowych 



Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do złożenia rezygnacji - pisemnej lub 

e-mailowej na adres kultura@gok.gieraltowice.pl  

W przypadku rezygnacji do tygodnia przed rozpoczęciem turnusu - Organizator zwraca 100% 

wpłaconej kwoty na konto, wskazane przez Rodzica/Opiekuna prawnego 

Późniejsza rezygnacja wiąże się z brakiem zwrotu wpłaconej kwoty, chyba, że na dany termin zapisze się inny 

uczestnik. 

Liczba miejsc jest ograniczona.  

 

Uczestnicy zajęć wakacyjnych w świetlicach GOK:  

1. Są zdrowi w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w zajęciach „Kreatywne wakacje”, co poświadczają rodzice 

dziecka w pisemnym oświadczeniu, o braku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

2. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem 

dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.  

 

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników zajęć wakacyjnych w świetlicach GOK:  

1. Udostępniają organizatorowi numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.  

2. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u 

ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).  

3. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny 

opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w 

karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.  

4. Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzana i odbierania dzieci z wakacyjnych zajęć 

świetlicowych. 

 

 

 

 

 


