
Zarządzenie Nr 8 12020
Dyrektora GOSiR w Piasecznie

w §prawie organizacji akcji wypoczynku zorganizowanego dla dzieci
oo Sportowe lato w Piasecznie'2020".

W związku z otganizacjąprzez GOSiR w P-nie corocznej akcji wypoczynku
zorganizowanego dladzieciptr.] ,, Sportowe lato w Piasecznie",zarządzam, co następuje:

§ 1.

GOSiR w P- nie organizuje w okresie wakacji letnich coroczną akcję wlpoczynku
zor ganizowanego dla dzieci.

§2.
Akcja przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem, stanowiącymzałącznik nr.l do
niniej szeg o zarządzenia.

§3.
Ustala się ogólne warunki otganizacyjne :

- termin : 6 lipiec -28 sierpnia 2020r.; poniedziałek - piątek; godz. 9.00- 16.00.
- miejsce:

GOS i R w P- nie, SP 6 w P-nie, ul. Sikorskiego 20;

Stadion Miejski w P-nie, ul. 1 maja 16;
- zapisy el ektroni c znę na stronie GO S iR http s : // go sir-pi aseczno. pl/
- informacje : Beata Wierzchowska tel:694102097 ;

e-mail: bwierzchowska@gosir-piaseczno.pl ; inf@gosir-piaseczno.pl .

- opłaty: 350 ń l I.Ędzieńl osobę; gotówka - kasa GOSiRul. gen. W. Sikorskiego 20;
przelew - r-k nr 22 1240 6351 1111 0010 8747 1499; w terminie 3 dni od daty
przyjęcia zgłoszenia.

- warunki uczestnictwa: akceptacjaregulaminu akcji (zń.. nr 1 ), wypełnienie
elektronic znej karty zgłoszeniowej ( zał. nr 2 ) i dostarczenie
podpisanego oryginafu karty w dniu rozpoczęcia turnusu,
tęrminowe wniesięnie opłaty.

§4.
Do przeprowadzenia akcji deleguję :

- p. B. Wierzchowska - kierownik wypoczynku;
- p. K. Kondraciuk - kadra.

§5
Zobowiąruję prowadzących do :

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

- promocji projektu,
-bieżącej wspóĘracy z działem księgowości.

§6.
Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania. DY

Piaseczno , 05 .06.2020.



mGOSIRW
Załączniknr l

do Zarządzeńa Nr 8 / 2020
Dyrektora GOSiR w Piasecznie z dn,05.06,2020

wls organizacji akcji wypoczynku zorganizowanego dla dzieci
,, Sportowe lato w Piasecznię'2)Z}",

REGULAMIN AKCJI ,, sPORTowE LATO w PIASECZNIE ,2020''

1. Orgańzatorem akcji ,,Sportowe lato w Piaseczrie '2020" jest Gminny Ośrodęk Sportu i Rekreacji
w piasecznie.

2. Akcja będzie prowadzona w formie zorgartizowanych zajęó sportowych w obiektach sportowych GOSiR
w P- nie i SP 5 w P- nie, przy ul, gen. W. Sikorskiego 20 oraz Stadion Miejski w Piasecznie ul. 1 Maja 16.

3. Terminy realizacji akcji: 06.07-28.08.2020.;poniedziałek-piątek; godz,9.00 - 16.00.
4. Termin rozpoczęciaprzyjmowaniazgloszeń: 15,06. 2020.; zg}oszeniaprzyjmowane są elektronicznęna

hĘs://gosir-piaseczno.pV. Warunkiemuczęstnictwaw zajęciach jest wypełnięnie elęktronicznejkarty
zgłoszeniowĄ oraz dostarczenie podpisanego oryginału w dniu rozpoczęciazajęó, akceptacja regulaminu i
uregulowaniepełnej opłatywwysokości 350. ń lItydzieńlosobę(wprzypadkachszczególnych,tj.:
wielodzietne uczestnictwo w zajęciach, trudna sytuacja materialna lub rodzinna dziecka, dopuszcza się ulgi
w wysokości opłat po pisemnym w tej sprawie wystąpieniu rodziców/opiekunów dziecka).

5. Opłaty naIeży dokonaó w terminie 3 dni od daty przyjęciazgloszenia, gotówką - w kasie GOSiR lub
przelewem-nar-k: 221240 6351 11110010 8747 1499.

6. Nieuregulowanie płatnoś ci w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z nieptzyjęciem zgloszenia
uczestnictwa.

7 . Ramowy pro8ram dnia:
9.00 - zbiórka uczestników, zabawy indywidualne,
9.30 - zĄęcia programowe,

12,30 - poczęstunek,
1 3.00 - zajęcia programowe,
15.30 - zabawy indywidualne, odbiór dziec|

8. W akcji mogąwziąó udział dzieci w wieku 8-I2lat (r.2012-2008 ), które wcześniej zostaną zapisane
na listę uczestników.

9. Zapisów dokonuje się elektronicznię (rodziclopiekun prawny),
10. O przyjęciu do grupy uczestników zajęó decyduje kolejność zg]oszeń.
1 1. Otganizator zapewńa opiekę nad dzieómi w godzinach 9.00 - 16.00 oraz ubezpieczenie NW t7a Qzas trwaria

zajęó.
12. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzeniai odebrania dzięckaz miejsca zbiórki.
13. Zajęcia odbywać się będą pod stałym nadzorem kwalifikowanych wychowawców i instruktorów, według

ustalonego planu zajęó,
14. Nabór uczestników odbywa się do 7 wp max. 12- osobowych.
15. Dopuszcza się osoby zdrowe, które nie miĄ kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażęnie orazniemĄą

infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie 14 dni przedrozpoczęciem tumusu
niezamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

16. Uczestnicy zobowiązań są do przestrzegania zasad higieny podczas wypoczynku (mycie oraz
dezynfekowanie rąk),

17 . Uczestnicy orazkadra będzie poddawana regularnym pomiarom temperatury.
18. Na wypadek podejrzenia zakażeniakoronawirusem lub zachorowania na COVID-l9 uczestnik wypoczynku

zostanie ńęzwŁoczńe odizolowany od grupy oraz powiadomiony zostanie Główny Inspektorat Sanitarny,
stacj a sanepidowsko-epidemiologic zna, oddział zakaźny.

19. Odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodzice, dziadkowie) są ograniczone do minimum.
20. Uczestnicy półkolonii sązobowiązani do zachowania dystansu społecznego podczas pobytu orazw trakcie

prowadzeniazajęĆ. Dystans społeczny obowiązuje takżeprzy korzystaniu z pionu sanitamego. Minimalna
przestrzeń nie może byó mniejszaniż 4Ń na osobę,

2L Organizator nie odpowiadazarzeczy zagubione a pozostawione bęz należrytego zabezpieczeniaprzez
uczestników akcji. Przedmioty wartościowe winny byó zdeponowane u wychowawcy lub kierownika
wypoczynku.

22. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do udziafu we wszystkich organizowanych zajęciachoraz stosowania się
do poleceń wychowawców i instruktorów.

23. Uczestnik akcji bez wiedzy prowadzącego zajęcianie może opuszczaó obiektów GoSiR .



żĄ, W razie nagannego zachowania się uczestnik a zajęó,tj. nie stosorvania się do Poleceń kadry wYPoczYtthl,

zaŁJ1caniaporządku 
"ujęe, 

nu*, zańaprzyjętegó porŹądku akcji uczestnikbędzie skreślany z listy

uczestników bez zwrotuponiesionych kosztów,
podczas trwania zajęó obowi ąnlje-zakazkorzystania z telefonów komórkowYchPrzezuczestników akcji.

w szczegól nychpizypadkach może się to odbywaó w polozumieniu z wychowawcą grupy,

Wszyscy uczestnicy uk"3i ,obo* iązanisą do przestrzeganlaregulaminów obiektów GoSiR ,

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników akcji ,,Sportowe lato w Piasecznie,2020",

25.

26.
ż7,

Piaseczno, 05.06.2020.


