
Zarządzenie Nr 11/2021 

p.o. dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie 

 

z dnia 12 lipca 2021 roku  

w sprawie ustalenia regulaminu dot. zajęć wakacyjnych   prowadzonych przez 

pracowników Miejskiego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie. 

 

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o Organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2020 r. poz.194/ oraz §3 regulaminu 

Organizacyjnego MCKCiE w Grybowie stanowiącego zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 08/21     

Dyrektora MCKCiE z dnia 31 marca 2021 r – zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Ustalam regulamin zajęć wakacyjnych prowadzonych przez pracowników Miejskiego Centrum 

Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie stanowiący zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 13 lipca 2021 roku i obowiązuje do dnia 12 sierpnia 2021 

roku.  

                                                         

p.o. dyrektor Miejskiego Centrum 

Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie     

/-/ Jadwiga Mężyk 

  



Zał. Nr 1 do zarz. Nr 11/21 

Dyrektora MCKCiE w Grybowie 

R E G U L A M I N 

Zajęć wakacyjnych prowadzonych przez pracowników Miejskiego 

Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie. 

 

1. Zajęcia wakacyjne prowadzone będą w okresie do 13.07.21 do 12.08.2021 r, w dniach: 

wtorki i czwartki w godz. od 10-tej do 12-tej. 

2. Miejsce zajęć wakacyjnych: Muszla Koncertowa przy MCKCiE w Grybowie ul. 

Kościuszki 7 wejście od strony parku, w przypadku niepogody w obiekcie MOSiR-u 

przy ul. Grunwaldzkiej 47. 

3. Uczestnicy dzieci zamieszkałe na terenie miasta Grybowa w wieku od 6-ciu lat. 

4. Organizator zajęć nie zapewnia wyżywienia. 

5. Zgłoszeń można dokonywać tel. 18 445 04 38 lub na miejscu prowadzenia zajęć u 

wychowawcy. 

6. Wymagana jest pisemna zgoda rodzica/ opiekuna na udział w zajęciach wakacyjnych 

oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zajęć wakacyjnych. Wzór 

zgody oraz oświadczenia RODO do pobrania na stronie internetowej mckcie.grybow.pl/ 

7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do wykonywania poleceń przez prowadzących zajęcia. 

8. Uczestnicy zajęć wakacyjnych są zobowiązani do wzajemnej pomocy oraz właściwego 

zachowywania się w trakcie prowadzenia zajęć, szanowania i właściwego użytkowania 

pomieszczeń/obiektów, w których prowadzone będą zajęcia. 

9. Uczestnikom zajęć zabrania się oddalania z miejsca prowadzonych zajęć. 

10. Uczestnicy zajęć mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ppoż. 

11. Za szkody spowodowane przez uczestnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie 

prawni. 

12. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione przez uczestników podczas zajęć 

oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci a dokonanych przez innych 

uczestników. 

13. Organizatorzy zalecają, aby uczestnicy podczas zajęć nie posiadały przy sobie 

wartościowych przedmiotów. 

 

 

 

Informujemy, iż dzieci biorące udział w zajęciach doświadczą szeregu 

niezapomnianych wrażeń i atrakcji oraz niespodzianek. 

http://www.mckcie.grybow.pl/

