
                                        
 

REGULAMIN   

„,FERIE 2023 w Gminie Grodziec. Z nami nuda się nie uda!” 

 
I.  Organizatorami „FERIE 2023 w Gminie Grodziec. Z nami nuda się nie uda!” jest  

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec 

Wójt Gminy Grodziec 

GKRPA w Grodźcu 

II. Miejsce realizacji  „FERIE 2023 w Gminie Grodziec. Z nami nuda się nie uda!” 

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec 

ul. Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A ,  

62-580 Grodziec.  

 

1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z terenu Gminy Grodziec. 

2. Liczba uczestników jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą    

do 27.01.2023 r. 

 

3. W danym dniu dziecko może wziąć udział tylko w jednych wybranych warsztatach/zajęciach. 

4. Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w „FERIE 2023 w Gminie Grodziec. Z nami nuda się nie uda!” 

muszą wypełnić zgodę rodzica/opiekuna prawnego, a także zapoznać się i zaakceptować 

regulamin „FERIE 2023 w Gminie Grodziec. Z nami nuda się nie uda!” (wzór dokumentów można 

pobrać osobiście w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec lub na stronie internetowej biblioteki 

www.bibliotekagrodziec.pl). 

5. Uczestnicy nie powinny mieć przy sobie pieniędzy, telefonów komórkowych, wartościowych 

rzeczy (za zagubione rzeczy organizator nie odpowiada). 

6.  Uczestnicy mają obowiązek : 

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom opiekunów,  

b) brać udział w realizacji programu „FERIE 2023 w Gminie Grodziec. Z nami nuda się nie 

uda!”, 

c) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, 

d) szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie 

odpowiedzialni są rodzice lub  opiekunowie)  

e) kulturalnie zachowywać się podczas „FERIE 2023 w Gminie Grodziec. Z nami nuda się nie 

uda!” 

7. W wypadku uporczywie nieodpowiedniego zachowania dziecka, opiekunowie poproszą rodziców 

o zabranie dziecka z „FERIE 2023 w Gminie Grodziec. Z nami nuda się nie uda!”. 

 

8. Rodzic/opiekun w dniu zajęć zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia na 

miejsce zajęć i powrót z miejsca zajęć. 

 

9.  W wyjątkowych sytuacjach podczas „FERIE 2023 w Gminie Grodziec. Z nami nuda się nie uda!” 

należy dzwonić pod numer telefonu:  63 248 50 49 

 
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję 
jego treść. 
 

 
………………………………………………………. 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

http://www.bibliotekagrodziec.pl/

