
LATO W MIEŚCIE 2020 – REGULAMIN 

1. Organizatorem akcji „Lato w mieście” (zwanej dalej: akcją) jest Centrum Sportu i 
Kultury w Garwolinie, al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin. 

2. W ramach akcji odbywać się będą zajęcia w pracowniach Centrum Sportu i Kultury, 

warsztaty dla dzieci, zajęcia pływania oraz pokazy filmów. 
3. Uczestnicy zajęć pływania w ramach Szkoły Pływania „Garwolanka” są zobowiązani 

do przestrzegania regulaminu Pływalni Miejskiej „Garwolnka” oraz regulaminu 
szkoły. Regulaminy są dostępne na stronie www.garwolanka.com.pl 

4. Uczestnicy pokazów filmowych są zobowiązani do przestrzegania zasad 

obowiązujących podczas seansów w Kinie „Wilga”. Informacje są dostępne na 
www.csik.garwolin.pl 

5. Na wszystkie zajęcia warsztatowe obowiązują zapisy: 

a. zajęcia odbywające się w ramach „Warsztatów wyobraźni” – drogą mailową: 
promocja@csik.garwolin.pl 

b. zajęcia fotograficzne – drogą mailową: lkondej@csik.garwolin.pl 

c. zajęcia muzyczne – telefonicznie: 668 377 768 
d. nauka pływania – telefonicznie: 25 684 35 66 wew.29, tel. kom. 797 807 882 

oraz drogą mailową:szkola@garwolanka.com.pl 

6. Po dokonaniu zgłoszenia i otrzymaniu wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem 
przyjęcia na zajęcia, należy niezwłocznie dokonać opłaty – osobiście w sekretariacie 
CSiK, ul. Nadwodna 1 lub przelewem na konto 05-9210-0008-0013-8530-2000-

0020, w tytule wpisując: Lato w mieście, imię i nazwisko dziecka. Konto nie służy 
do płatności za bilety do kina oraz do opłacenia zajęć w szkole pływania. Opłata za 

zajęcia w ramach Szkoły Pływania „Garwolanka” wyłącznie w kasie pływalni. 
7. Tylko dokonanie opłaty jest ostatecznym potwierdzeniem zapisania się na zajęcia. 
8. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przyniesienia na zajęcia wypełnionego i 

podpisanego przez rodzica bądź prawnego opiekuna formularza zgłoszenia. Osoby, 
które nie dostarczą formularza nie będą mogły wziąć udziału w zajęciach. Formularz 

jest do pobrania na stronie www.csik.garwolin.pl 
9. Na warsztatach obowiązują limity miejsc. 

e. zajęcia w pracowni plastycznej i pracowni ceramicznej – limit 6 uczestników, 
dzieci powyżej 6. roku życia 

f. pozostałe zajęcia warsztatowe w ogrodzie CSiK lub sali konferencyjnej – limit  
12 uczestników, dzieci w wieku 4-7 lat lub 6-12 lat /w zależności od warsztatów 

– szczegółowa informacja jest podana na plakatach/ 
g. zajęcia muzyczne – limit 1 uczestnik /zajęcia prowadzone są indywidualnie/ 
h. zajęcia fotograficzne – limit 12 osób, dzieci powyżej 10. roku życia 

10. Wszystkie zajęcia odbywają się z zachowaniem wszelkich określonych prawem 
przepisów bezpieczeństwa sanitarnego i zgodnie z obecnie obowiązującymi 
zaleceniami. 

11. W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów 
chorobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć uczestnika, 

którego stan zdrowia będzie budził jakiekolwiek wątpliwości. 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania bezdotykowego pomiaru 

temperatury uczestników. 



13. Jeżeli w domu lub w najbliższym otoczeniu przebywają osoby na kwarantannie albo 

w izolacji domowej, osoby takie nie mogą uczestniczyć w zajęciach. 
14. Przed wejściem na zajęcia uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. Środki do 

dezynfekcji będą dostępne dla uczestników przez cały czas trwania zajęć. 
15. Podczas zajęć uczestnicy są zobowiązani do zachowania 2-metrowego dystansu 

społecznego. Organizator rekomenduje także stosowanie maseczek zasłaniających 

usta i nos. 
16. Na zajęciach obowiązuje zakaz spożywania jedzenia. Uczestnicy mogą mieć ze sobą 

własny napój do picia. 
17. Podczas zajęć uczestnicy mogą skorzystać z toalety znajdującej się w budynku 

Centrum Sportu i Kultury z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zasad 

umieszczonych na ścianach toalety. 
18. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

19. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do organizatora. 
20. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 

 

 


