
 

REGULAMIN  
„WAKACJE W GOSiR” 2022 

 
1. Organizator: 

Organizatorem „Wakacje w GOSiR” jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białobrzegach, 

37 – 114 Białobrzegi 31B, tel. 729 665 249,e:mail centrumsportrekreacja@gmail.com 

 

2. Miejsce i terminy zajęć 

Zajęcia stacjonarne organizowane w ramach oferty "Wakacje z GOSiR" odbywać się będą na 

terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białobrzegach, Białobrzegi 31b 

 Zajęcia odbywać się będą w terminie od 03 sierpnia do 19 sierpnia 2022r. ( z wyjątkiem 

sobót i niedziel) 

 Zajęcia będą realizowane w godzinach 13.00 - 16.00, w zależności od ilości chętnych osób 

i wielkości grup. Po zakończeniu zapisów zostanie utworzony i udostępniony na stronie 

internetowej Organizatora oraz facebooku szczegółowy harmonogram zajęć 

 Organizator może odwołać dane zajęcia w przypadku zbyt małej ilości chętnych osób 

 W przypadku dużego zainteresowania Organizator zastrzega sobie wprowadzenie 

limitów - w takiej sytuacji decydować będzie kolejność zgłoszeń 

 

3. Uczestnicy, ich bezpieczeństwo i obowiązki 

Uczestnikami zajęć mogą być dzieci i młodzież szkolna (od 7 - 16 roku życia) zamieszkała na 

terenie Gminy Białobrzegi 

 uczestnicy w trakcie zajęć są pod opieką pracowników GOSiR 

 po zakończeniu zajęć dzieci są odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby 

wcześniej przez nich wskazane. GOSiR nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

dzieci pozostawionych bez opieki przed lub po zakończonych zajęciach 

 rodzic/opiekun może podjąć decyzję w sprawie samodzielnego powrotu dziecka do domu 

po zakończonych zajęciach. Odpowiedzialność za dotarcie na zajęcia i powrót do domu 

osoby małoletniej spoczywa na rodzicach/opiekunach prawnych 

 

4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do: 

 stosowania się do zaleceń pracowników GOSiR 

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia bądz 

zdrowia uczestnika zajęć, poinformowanie o tym fakcie pracownika GOSiR 

 szanowanie mienia placówki, kulturalnego zachowania wzglądem innych 

współuczestników zajęć i pracowników GOSiR 

 

 

 

 

 



5.     Zapisy na zajęcia: 

 Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest terminowe złożenie prawidłowo wypełnionej  

Karty Zgłoszenia 

 Zapisu dziecka na zajęcia dokonuje rodzic/opiekun prawny 

 Kartę należy złożyć w recepcji Budynku Fitness Park w terminie do dnia 02.08.2022  

 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białobrzegach, e-mail: 

centrumsportrekreacja@gmail.com, tel.: 729 665 249 

 

6.   Opłaty 

 udział w zajęciach stacjonarnych jest płatny - Organizator zapewnia opiekunów oraz 

wszystkie niezbędne materiały. Organizator nie zapewnia wyżywienia podczas zajęć 

stacjonarnych 

 Organizator wprowadza opłatę do wycieczki autokarowej organizowanej w ramach 

oferty " Wakacje z GOSiR 2022 " w następującej wysokości: 120 zł os. 

 Wycieczka w Bieszczady - Tarnica 1346 m.n.p.m - trasa na szczyt od strony Wołasaty 

zejście szlakiem czerwonym do Ustrzyk Górnych poprzez Szeroki Wierch (ok.14 km) z 

przewodnikiem Koła Przewodników Terenowych i Beskidzkich oddział PTTK Rzeszów. 

Plan wyjazdu: godz. 6.00 Zbiórka i wyjazd uczestników przy parkingu GOSiR w 

Białobrzegach, 9.00 wejście na szlak, 15.00 obiad Zajazd pod Cyryńską ( koszt własny), 

16.00 powrót do Białobrzeg )  

 Opłatę za wycieczkę/ wyjazd należy uiścić w biurze GOSiR w Białobrzegach Budynek 

Fitness Park w momencie zapisu. Cena zawiera koszt wynajęcia przewodnika, transport, 

ubezpieczenie NNW oraz bilet wstępu. 

 Warunkiem uczestnictwa: dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej 

oraz wpłacenie wpisowego w kwocie 120 zł os.- karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej 

Uwaga! Rezygnacja z wyjazdu możliwa jest tylko na zasadzie znalezienia na 

zarezerwowane miejsca innych osób/by 

 Termin 19 sierpnia 2022 roku 

 Grupa docelowa: rodziny, młodzież osoby dorosłe 

 

     7.   Uwagi dodatkowe 

 za wszystkie szkody materialne wyrządzone przez uczestnika zajęć innym uczestnikom 

oraz osobom trzecim odpowiedzialni są rodzice 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste zgubione lub zniszczone 

w trakcie zajęć/wyjazdu 

 w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Kierownik GOSiR     

8. Podpisanie niniejszego regulaminu jest jednoznaczne z jego akceptacją. 

 
 
                                                                                        ………………………………………………………………………………. 
                                                                                           Data i podpis rodziców/opiekuna prawnego 
 

  

 


