
 

 

REGULAMIN AKCJI „WAKACJE Z PCS”  
 

1. Organizatorem „Wakacji z PCS” jest Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie.  

2. Uczestnikami „Wakacji z PCS” mogą być dzieci w wieku 7 - 13 lat z terenu Powiatu 

Bełchatowskiego. 

3. Uczestnicy „Wakacji z PCS” przebywają pod opieką kadry prowadzącej zajęcia sportowo - 

rekreacyjne na obiektach PCS w godzinach od 10:00 do 14:00 lub od 09:00 do 15:00 (z 

obiadem). 

4. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, w terminach ustalonych w ofercie wakacyjnej PCS. 

5. Zapisy i zgłoszenia są przyjmowane od dnia 06.06.2022 r. Warunkiem zapisania do grupy jest uiszczenie opłaty najpóźniej 

7 dni od daty zgłoszenia i wypełnienie karty zgłoszeniowej. W przeciwnym razie zgłoszona osoba zostanie skreślona 

z listy. W karcie zgłoszeniowej rodzice/opiekunowie mają obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach 

i problemach zdrowotnych dziecka. 

6. Dzieci są odbierane z obiektów PCS wyłącznie przez osoby wskazane w karcie zgłoszeniowej. 

7. Uczestnicy „Wakacji z PCS” mają prawo do: 

a) spokojnego wypoczynku, 

b) uczestnictwa we wszystkich zajęciach, 

c) korzystania ze wszystkich atrakcji obiektów PCS (basen, sprzęt sportowy, boisko ze sztuczną nawierzchnią, 

hala letnia, sala gimnastyczna, stadion lekkoatletyczny). 

8. Uczestnicy „Wakacji z PCS” mają obowiązek: 

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom opiekunów prowadzących zajęcia oraz aktywnie uczestniczyć 

we wszystkich zajęciach programowych, 

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 

c) użytkować  przekazany  do ich dyspozycji sprzęt rekreacyjno-sportowy  zgodnie z jego  przeznaczeniem, 

poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na terenie PCS, 

d) stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących na obiektach PCS, z którymi zostają 

zapoznani. 

9. Uczestnikom: Wakacji z PCS” zabrania się: 

a) spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania narkotyków i innych środków odurzających 

w trakcie trwania zajęć, 

b) używania wulgaryzmów, 

c) oddalania się z miejsca trwania zajęć sportowych bez zgody opiekunów, 

d) nieodpowiedniego zachowania w trakcie trwania przerwy na posiłek, 

e) stosowania przemocy wobec innych uczestników „Wakacji z PCS”, 

f) zawierania przypadkowych znajomości z osobami nie będącymi uczestnikami „Wakacji z PCS”. 

10. Za szkody materialnie wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie. 

11. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń opiekunów, 

nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem z „Wakacji z PCS”. 

12. Organizator nie odpowiada za rzeczy i pieniądze zgubione lub utracone przez dziecko w czasie „Wakacji z PCS”. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.   

             

        Dodatkowe zasady uczestnictwa w zajęciach  

 

1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dziecko, ale podczas zajęć nie mogą przebywać na obiekcie.  

2. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.  

3. Przed i po zajęciach dzieci dezynfekują ręce (można poprosić o to instruktora prowadzącego zajęcia). 

4. Prosimy o regularne przypominanie dzieciom o podstawowych zasadach higieny, w tym zwrócenie uwagi na odpowiedni 

sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

 

 

   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z powyższymi zasadami i zobowiązujemy się ich przestrzegać.  

 

    ................................................   

 

 

    ................................................   
                                                                                                                                                                       Podpisy rodziców (opiekunów) 


