
Regulamin Miejskich Wakacji 

organizowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim 

Wakacje w Mieście 2021 

1. Organizatorem atrakcji i animacji dla dzieci (zwanych w dalszej części regulaminu 

Zajęciami) w ramach Wakacji w Mieście jest Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu 

Gdańskim (zwanym w dalszej części regulaminu CKiS). 

2. Uczestnictwo w Zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją 

niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania oraz stosowania 

zasad w nim zawartych. 

3. Rodzic/opiekun każdej osoby biorącej udział w Zajęciach oświadcza, że dziecko:  

a) według jego najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem COVID-19; 

b) nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;  

c) według jego najlepszej wiedzy w ciągu ostatniego tygodnia nie miało kontaktu z osobą 

podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji; 

d) w przypadku gdy w ciągu 14 dni od dnia udziału w wydarzeniu wystąpią u dziecka 

objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym 

fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Organizatora 

wydarzenia.  

4. Każdy uczestnik Zajęć zobowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień zawartych 

w niniejszym Regulaminie.  

5. Program Zajęć jest skierowany do dzieci mieszkających i spędzających wakacje na 

terenie miasta Pruszcz Gdański.  

6. Na Zajęcia nie są prowadzone zapisy. W Zajęciach może wziąć udział każde dziecko. 

7. Zajęcia odbywać się będą według Harmonogramu (Załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu). 

8. Zajęcia organizowane przez CKiS będą się odbywać na w różnych lokalizacjach na 

terenie miasta Pruszcz Gdański w każdą środę lipca i sierpnia zgodnie 

z Harmonogramem. 

9. Organizator nie zapewnia opieki nad osobami poniżej 18. roku życia. 

10. Uczestnicy Zajęć biorą w nich udział na własną odpowiedzialność lub na 

odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę prawną (w przypadku osób 

poniżej 18 roku życia). Udział osób nie mających ukończonych 18 lat jest równoznaczne 

z akceptacją i zgodą na zastosowanie zapisów ujętych w Regulaminie przez osoby, które 

sprawują nad nimi opiekę prawną. Rodzice, opiekunowie prawni oraz osoby 

odpowiedzialne za opiekę nad osobami nie posiadającymi zdolności prawnej 

odpowiadają za działania lub zaniechania osób nad którymi sprawują pieczę jak za 

działania własne, chyba że inaczej stanowią przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiadają 

rodzice/opiekunowie prawni. 



11. Dojazd odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt rodzica/opiekuna prawnego. 

Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca 

odbywania się Zajęć i z powrotem. 

12. Organizator wydarzenia zapewnia możliwość zdezynfekowania rąk.  

13. Uczestnicy powinni w miarę możliwości pozostawać w bezpiecznej odległości 1,5 m od 

siebie, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz przepisami prawa wynikającymi z aktualnych na dzień imprezy 

przepisów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii  

14. Uczestnik Zajęć powinien: 

a) posiadać prowiant oraz wodę  

b) być przygotowany do warunków pogodowych, 

c) posiadać odpowiednie obuwie (w razie potrzeby obuwie zmienne na zajęcia ruchowe), 

d) posiadać strój dopasowany do zajęć (strój sportowy podczas zajęć ruchowych, okrycie 

na zajęcia plastyczne). 

15. Uczestnicy Zajęć mają obowiązek: 

a) przestrzegać niniejszego regulaminu, 

b) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż, dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, 

c) bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów, 

d) szanować mienie CKiS, pomoce dydaktyczne oraz własność innych uczestników, 

e) zachować higienę osobistą, ład i czystość w pomieszczeniach, w których będą 

odbywać się zajęcia. 

16. Organizator zastrzega prawo do wykonywania nagrań filmowych oraz zdjęć. Wizerunek 

uczestnika wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów: 

dokumentacyjnych, sprawozdawczych, informacyjnych, marketingowych, reklamowych 

oraz promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty 

wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, w tym: 

ogłoszeniach, plakatach, prasie, Internecie, portalach społecznościowych i itp. Wizerunek 

może być wykorzystany w każdej formie.  

17. CKiS nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie Zajęć oraz za 

zniszczenia rzeczy należących do dzieci, dokonane przez innych uczestników. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Harmonogramie lub do 

odwołania Zajęć bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej 

rekompensaty z tego tytułu wobec Uczestników lub innych podmiotów. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym 

czasie. 



 

Wakacje w Pruszczu Gdańskim – Harmonogram 

 

Data Godz. Zajęcia ruchowe Miejsce 

07.07.21 9:00 - 11:00 
Taekwon do 

Animacje 
Boisko przy ul. Tysiąclecia 

14.07.21 9:00 - 11:00 
Zumba 

Animacje 
Boisko/Plac zabaw przy ul. Gałczyńskiego 

21.07.21 9:00 - 11:00 
Piłka nożna 
Animacje 

Plac zabaw osiedle Cambel Town 

28.07.21 9:00 - 11:00 
Teatr Barnaby 

Animacje 
Park Krainy Polodowcowej 

04.08.21 9:00 - 11:00 
Taekwon do 

Animacje 
Plac zabaw na Komarowie 

11.08.21 9:00 - 11:00 
Piłka koszykowa 

Animacje 
Plac zabaw Faktoria 

18.08.21 9:00 - 11:00 
Zumba 

Animacje 
Plac zabaw Nivea przy ul. Obr. Westerplatte 

25.08.21 9:00 - 11:00 
Teatr Barnaby 

Animacje 
Park Centralny 

 

 


