
Regulamin uczestnictwa „Ferie z OKSIR”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem „Ferie z OKSIR” jest Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Malej, adres:

ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała.
2. Aktualna  oferta   „Ferie  z  OKSIR”  znajduje  się  na  stronie  internetowej  OKSIR

(www.oksir.wiszniamala.pl)  oraz  w  materiałach  informacyjnych.  OKSIR  w  Wiszni  Małej
zastrzega sobie prawo do zmiany w programie.

II. Postanowienia organizacyjne

1. Zajęcia zostaną przeprowadzone w siedzibie OKSiR w Wiszni Małej, w świetlicach gminnych
administrowanych przez OKSiR oraz w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Psarach. 

2. Rodzic/opiekun  decydując  się  na  przyprowadzenie  dziecka  na  zajęcia,  zobowiązany  jest
zaznajomić się z Regulaminem oraz wypełnić stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik nr
1 do niniejszego Regulaminu.

3. Rodzic/opiekun  odpowiedzialny  jest  za  przyprowadzenie  i  odebranie  dziecka  na  i  z  zajęć
organizowanych podczas „Ferie z OKSiR”.

4. Organizator  nie  zapewnia  wyżywienia  podczas  zajęć  organizowanych  w  ramach  „Ferii  z
OKSiR”.

5. Zabronione jest przynoszenie własnych zabawek i innych przedmiotów.
6. Osoby przebywające na terenie OKSiR Wisznia Mała gdzie będą odbywać się zajęcia mogą

korzystać wyłącznie z węzła sanitarnego (WC) znajdującego się na parterze budynku OKSIR
Wisznia Mała. 

7. Organizator  wprowadza odpłatność za udział  w wycieczkach organizowanych podczas akcji
„Ferie z  OKSiR”.  Koszt  udziału  w wycieczce do „Muzeum Iluzji  we Wrocławiu”  wynosi  50
zł/osoba. 

8. Udział  w  zajęciach  organizowanych  w  terminie  13.02.-24.02.2023  r.  odbywających  się  w
budynku OKSIR w Wiszni Małej, świetlicach gminnych oraz Szkole Podstawowej w Psarach jest
bezpłatny. 

9. Ilość dostępnych miejsc w poszczególnych działaniach realizowanych w ramach akcji „Ferie z
OKSiR” jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

III. Warunki uczestnictwa w zajęciach
Uczestnik może wziąć udział w akcji „Ferie z OKSIR”, jeśli spełnione zostaną poniższe warunki:

1. Zapisanie  dziecka na zajęcia/bal  karnawałowy/wycieczkę  oraz  zapoznanie  się  z  niniejszym
Regulaminem.

2. Rodzic/opiekun złoży pisemne oświadczenie (załącznik nr 1).
3. Rodzic/opiekun złoży pisemną zgodą (załącznik nr 2)   na udział  dziecka w wycieczce oraz

dokona stosownej opłaty.  Płatności należy dokonać najpóźniej na dwa dni przez planowaną
datą wycieczki.   

IV. Zapisy na zajęcia:
– telefonicznie: 71 312 70 76, 504 068 925
– e-mailowo: oksir@wiszniamala.pl

V. Dodatkowe informacje
1. Udział  dzieci  w  zajęciach  jest  jednoznaczny  z  wyrażeniem  zgody  rodziców/opiekunów  na

publikację wizerunku dziecka (zdjęcia oraz filmy w materiałach informacyjnych i promocyjnych
OKSIR w Wiszni Małej).

2. Z oferty „Ferie z OKSIR” mogą korzystać dzieci w wieku:
- zajęcie artystyczne/sportowe- dzieci od 7 do 13 lat.
- wycieczka- dzieci w wieku od 7 lat do 13 lat. 
- bal karnawałowy- dzieci w wieku do 13 lat. 

Załączniki:
1. Wzór Oświadczenia
2. Wzór zgody 
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