
Regulamin zajęć „Lato w mieście” 

1. Organizatorem zajęć w ramach akcji „Lato w mieście” jest Centrum Sportu i Kultury w
Garwolinie. 

2. W ramach zajęć odbywają się spotkania, warsztaty oraz wycieczki według 
następującego harmonogramu:

I. Mały twórca – warsztaty kreatywne – 3 i 10 lipca, 18 sierpnia, godz. 10:00, 
II. Strefa ciepła – zajęcia w pracowni ceramicznej – 5, 6, 12, 13 lipca, godz. 10:00

III. Otwarta pracownia plastyczna – zajęcia w pracowni plastycznej – sierpień: 
wtorki, środy, czwartki, godz. 10:00 -13:00

IV. Po białych i po czarnych – zajęcia w ognisku muzycznym – lipiec, sierpień: środy, 
czwartki, piątki (godziny ustalane indywidualnie z instruktorem – tel. 
668 377 768)

V. Spektakl teatralny „Pinokio” – 31 lipca, godz. 10:00, sala widowiskowa CSiK, 
(bilet: 5 zł/os)

VI. Zabawa w teatr – warsztaty teatralne dla dzieci, 31 lipca, godz. 11:30, Dom 
Kultury

VII. Aktywnie z „Garwolanką” – zajęcia sportowe – 6 i 13 lipca, 17 sierpnia, godz. 
10:00 – zajęcia na sali fitness,  godz. 11:45 – zajęcia w wodzie

VIII. Na dwóch kółkach – wycieczki rowerowe: 4 lipca – Miętne, 1 sierpnia – Górki, 
godz. 10:00

IX. Wakacyjna Liga Piłkarska – boisko „Orlik”, Al. Legionów, godz. 14:00
– 14 lipca - rocznik 2007 i młodsi, 11 sierpnia - rocznik 2006 i młodsi, 18 sierpnia - 
rocznik 2004 i młodsi, 23 sierpnia - rocznik 2003 i młodsi 
(Zgłoszenia: 600 336 188)

X. Od kuchni – warsztaty kulinarne – 5 lipca: wizyta w cukierni Torcik (5 zł/os), 12 
lipca: wizyta w pizzerii Dave’s Pizza (5zł/os), 16 sierpnia: warsztaty w Domu 
Kultury, godz. 10:00

XI. Wesoły autobus – wycieczka autokarowa do Państwowego Muzeum 
Etnograficznego i Muzeum dla Dzieci oraz do ZOO – 11 lipca, (55 zł/os) godz. 9:00

3. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku 6 -12 lat.
4. W ramach zajęć kulinarnych uczestnicy odwiedzą cukiernię Torcik oraz pizzerię 

Dave’s Pizza. 15-osobowa grupa uda się do tych miejsc pod opieką 2 opiekunów.
5. Wycieczki rowerowe i wycieczka autokarowa są objęte oddzielnym regulaminem.
6. W zajęciach „Aktywnie z Garwolanką” w wodzie mogą uczestniczyć dzieci umiejące 

pływać.
7. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wykonywania poleceń opiekunów i 

prowadzących. Osoby niezdyscyplinowane będą musiały opuścić zajęcia.
8. Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do 

placówki i z powrotem.
9. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani do 

złożenia stosownego oświadczenia u organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje 

(telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.
11. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć

lub zorganizowania zastępstwa za instruktora



12. Osoby zgłaszające dzieci na zajęcia oświadczają, że znają i akceptują regulamin.
13. Ostateczna interpretacja zapisów należy do organizatora
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.


