
KARTA  ZGŁOSZENIA na zajęcia:  
 

FERIE ZIMOWE 2022 
dla uczniów szkoły podstawowej 

Imię i nazwisko Uczestnika zajęć  

Wiek  

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego*  

Miejscowość zamieszkania  

Numer telefonu rodzica / opiekuna prawnego*  

Moje dziecko będzie uczestniczyć w następujących zajęciach/wyjazdach: 

Zajęcia 
/ wyjazdy: 

31 stycznia 
Park Rozrywki 

Mandoria 
 

1 lutego 
Muzeum Sił 

Powietrznych w 
Dęblinie 

 

2 lutego 
Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w 

Sulejówku  
 

3 lutego 
Cosmos 

Discovery i  
Hulakula 

 

4 lutego 
Teatr Baj 
Pinokio 

Obecność: X      

 

Regulamin: 
1.Organizatorem Ferii Zimowych 2022  jest Dom Kultury w Żabiej Woli z siedzibą w Żabiej Woli przy ulicy Warszawskiej 27. 
2.Ferie Zimowe odbywać się będą w godzinach przedpołudniowych i południowych, w dniach 31 stycznia – 4 lutego 2022r., 
zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 1). 
3.Warunkiem uczestnictwa w ww. zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez złożenie wypełnionej i podpisanej 
przez Rodzica/Opiekuna, niniejszej karty zgłoszenia. 
4. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w autokarze, o przyjęciu na Ferie Zimowe decyduje kolejność zgłoszeń przy 
jednoczesnej preferencji zgłoszeń całotygodniowych. 
5. Wszyscy chętni, którzy z powodu braku miejsc nie dostaną się na listę podstawową, będą zapisani na listę rezerwową  
i w momencie zwolnienia się miejsca informowani o tym telefonicznie.  
6. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany w programie zajęć.  
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i mieniu uczestników, w szczególności za przedmioty 
zgubione przez uczestnika Ferii Zimowych.  
8. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach dzieci, których zachowanie zakłóca ich przebieg. 
9. Wszystkim uczestnikom Ferii Zimowych zabrania się:  

a) palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i używania narkotyków lub innych środków odurzających, 
b)pozostawiania nieletnich Uczestników zajęć przez opiekunów bez nadzoru poza godzinami wskazanymi w 
Załączniku nr 1.  
c) pozostawiania bez nadzoru w Domu Kultury (DK) rodzeństwa uczestników zajęć 
d)organizator zabrania uczestnikom Ferii Zimowych korzystania z aparatów komórkowych za wyjątkiem niezbędnego 
kontaktu z rodzicami lub opiekunami. 

10. Uczestnicy zajęć i opiekunowie zobowiązani są do zachowania czystości i spokoju, a także do uszanowania mienia DK. 
11. Za zachowanie Uczestników zajęć i innych dzieci przebywających w Domu Kultury poza godzinami odpowiadają rodzice 
lub prawni opiekunowie.  
12. Obowiązkiem uczestnika Ferii Zimowych jest posiadanie maseczki ochronnej. 
12. Zgłoszenie udziału w Feriach Zimowych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926.  
13. Wpłat za udział w Feriach  można dokonywać przelewem na nr konta: 94 9291 0001 0210 16 08 2000 0280 lub 
bezpośrednio w kasie DK, na tydzień przed przystąpieniem do zajęć.  
14. Rodzic lub Opiekun Uczestnika Ferii wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na potrzeby promocji Domu 
Kultury w Żabiej Woli (na płytach DVD, publikacji zdjęć i filmów z zajęć na stronach www, w prasie lokalnej itp). 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem zajęć i akceptuję jego treść oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926.  

 
 

        ….………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna 

* niepotrzebne skreślić 


