
Zarządzenie Nr  17/2021
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach

z dnia 29 lipca 2021 roku

w sprawie: ustalenia Regulaminu zajęć pn. „Wakacje w mieście 2021”, organizowanych w roku
kalendarzowym 2021 przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie Gorcach

Na podstawie § 4 pkt. 5 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, nadanego
Uchwałą nr  XXXII/176/21 Rady Miejskiej  w Boguszowie-Gorcach z  dnia 19 lutego 2021 r.  w
sprawie  zmiany  uchwały  nr  XIV/88/07  Rady  Miejskiej  w  Boguszowie-Gorcach  z  dn.  26
października 2007 r. (ze zm.) w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-
Gorcach oraz w oparciu o „Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży w 2021 r.” zarządzam, co następuje:

§ 1
Ustalam Regulamin akcji pn. „Wakacje w mieście 2021” organizowanych w roku kalendarzowym
2021  przez  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Boguszowie-Gorcach,  w  brzmieniu  określonym  w
załączniku do niniejszego zarządzenia, zwany dalej „Regulaminem”.

§ 2
Wykonanie  niniejszego  Zarządzenia  powierzam  Inspektorowi  ds.  Sportu  i  Inspektorowi  ds.
Turystyki. 

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Boguszowie-Gorcach

Rafał Wiernicki



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2021
Dyrektora OSiR w Boguszowie-Gorcach 
z dnia 29 lipca 2021 r.

REGULAMIN AKCJI
„Wakacje w mieście 2021”

I. Organizator
Organizatorem akcji „Wakacje w mieście 2021” jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-
Gorcach, ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce.

II. Forma
Zorganizowane  zajęcia  grupowe  dla  dzieci  odbywać  się  będą  w  formie  ustalonego  przez
Organizatora  programu  zajęć  oraz  jednodniowych  wycieczek  krajoznawczych  i  wyjazdów  w
celach  turystycznych  i  rekreacyjnych.  Zaplanowane  zajęcia  nie  mają  charakteru
zorganizowanego  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  w  rozumieniu  art.  92a  Ustawy  o  systemie
oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 4 ze zm.). Dopuszcza się używanie, w celu promowania zajęć,
takich określeń jak: półkolonia, akcja letnia, czy wakacje w mieście.

III. Cel
Celem akcji pn. „Wakacje w mieście 2021” jest stworzenie dzieciom – mieszkańcom Boguszowa-
Gorc -  warunków do atrakcyjnego i  aktywnego spędzania  wolnego czasu oraz  kształtowanie
odpowiednich nawyków i postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowia i
profilaktyki zdrowotnej. 

IV. Termin i miejsce
Zajęcia  w  ramach  akcji  pn.  „Wakacje  w  mieście  2021”  będą  realizowane  w  dniach  od
poniedziałku do piątku, w terminie od 2 do 30 sierpnia, w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Boguszowie-Gorcach, w innych obiektach sportowych na terenie miasta Boguszowa-Gorc oraz
w miejscach wyjazdowych, zgodnie z programem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia.

V. Uczestnictwo
1. Uczestnikami akcji  mogą być dzieci  w wieku szkolnym (6-15 lat),  które zostały zgłoszone

Organizatorowi przez rodziców lub opiekunów prawnych, w ramach limitu miejsc. 
2. Warunkiem  przyjęcia  dziecka  na  zajęcia  jest  podpisanie  i  złożenie  Oświadczenie  o

zapoznaniu  się  z  Regulaminem  akcji,  stanowiącym  Załącznik  nr  3  do  Zarządzenia.
Oświadczenie  musi  zostać  złożone  Organizatorowi  najpóźniej  w  dniu
przyprowadzenia/dowiezienia dziecka na pierwsze zajęcia.

3. Uczestnikiem akcji „Wakacje w mieście” może być dziecko:
a) zdrowe,  tj.  takie,  które  nie  jest  w  trakcie  leczenia,  oraz  nie  wykazuje  objawów

choroby zakaźnej, nie  zamieszkiwało  z  osobą przebywającą  w izolacji  w warunkach
domowych i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez
rozpoczęciem  zajęć,  co  poświadczają  rodzice/prawni  opiekunowie  dziecka  lub
pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3
do regulaminu, 



b) przygotowane  do  stosowania  się  do  wytycznych  i  regulaminów  uczestnictwa
związanych  z  zachowaniem  dystansu  społecznego  oraz  przestrzeganiem
obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny.

4. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników zajęć:
a) udostępniają  Organizatorowi  numer  telefonu  lub  inny  kontakt  zapewniający

komunikację w razie potrzeby,
b) zapewniają że  osoby odprowadzające dziecko na  zajęcia  lub zbiórkę są zdrowe,  nie

mają  objawów  infekcji  lub  choroby  zakaźnej  i  nie  podlegają  obowiązkowej
kwarantannie lub izolacji,

c) informują  Organizatora  o  fakcie  choroby  przewlekłej  dziecka,  zwiększającą  ryzyko
ciężkiego przebiegu COVID-19, 

d) zaopatrują dziecko w środki ochrony osobistej (maseczkę na usta i nos) podczas pobytu
na  zajęciach,  Organizator  zapewni  doraźnie  maseczkę  tylko  w  przypadku  trwałego
uszkodzenia lub zniszczenia maseczki w trakcie zajęć.

5.  Organizator  może  odmówić  uczestnictwa  dziecka  w  zajęciach,  jeśli  w  opinii  opiekunów
prowadzących  zajęcia  dziecko  będzie  wykazywać  niepokojące  objawy  chorobowe  (w
szczególności:  kaszel,  katar,  zaczerwienienie  spojówek).  W  takim  przypadku  Organizator
niezwłocznie  skontaktuje  się  z  rodzicem /  opiekunem prawnym dziecka,  a  rodzic  /  opiekun
prawny zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania dziecka we wskazanym przez Organizatora
miejscu.  W sytuacji  pogorszenia  się  stanu  zdrowia  uczestnika  Organizator  zawiadomi  służby
medyczne o tym fakcie celem zorganizowania transportu sanitarnego.

6. Organizator nie zapewnia dzieciom wyżywienia, napojów, ani miejsc przygotowania posiłków
w czasie trwania zajęć. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania własnego (suchego)
prowiantu  i  napojów  na  czas  zajęć  stacjonarnych,  jak  i  wyjazdowych  (wycieczki,  wyjazd  na
basen).

7.  Dojazd  na miejsce  zajęć,  lub zbiórki  w przypadku wyjazdu rodzice  /  opiekunowie prawni
dziecka zapewniają własnym transportem indywidualnym lub transportem publicznym, stosując
się do obowiązujących zasad przeciwepidemicznych. 

8.  Organizator  nie  ubezpiecza  uczestników  zajęć  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków.
Organizator posiada natomiast polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

9. Uczestnictwo w akcji „Wakacje w mieście 2021” jest nieodpłatne.

VI. Zakres świadczeń
1. Organizator zobowiązuje się zapewnić:

a) realizację  zajęć  sportowo-rekreacyjnych  w  miejscu  i  dniach,  zgodnie  z  programem
stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia,

b) transport na zajęcia wyjazdowe i wycieczki jednodniowe,
c) zakup biletów wstępu,
d) wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę opiekunów i osób prowadzących zajęcia ujęte w

programie (pracownicy OSiR, nauczyciele, sportowcy, przewodnicy turystyczni).
2. W zakresie bezpieczeństwa epidemicznego Organizator zobowiązuje się:

a) zapewnić  stałą  dostępność  mydła,  płynu  dezynfekcyjnego  oraz  ciepłej  wody  do
użytkowania na terenie obiektów własnych; do zamieszczenia w widocznych miejscach
instrukcji  skutecznego  mycia  i  dezynfekcji  rąk;  do  zapewnienia  sprzętu  i  środków



niezbędnych do zachowania czystości i monitorowania prac porządkowych w miejscu
prowadzenia  zajęć  (informacje  o  stosowanych  detergentach  i  środkach
dezynfekujących są dostępne u Organizatora),

b) do  realizacji  programu  akcji  zgodnie  z  obowiązującymi  nakazami  i  zakazami,
wynikającymi z  przepisów przeciwepidemicznych oraz „Wytycznych GIS, MZ i MEN dla
organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r.”,

c) do regularnego wietrzenia pomieszczeń i sal gdzie będą prowadzone zajęcia.

VII. Obowiązki uczestnika
1. Każdy uczestnik akcji „Wakacje w mieście 2021” zobowiązany jest do:

1) przestrzegania  regulaminów  obiektów  oraz  zasad  obowiązujących  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

2) unikania zachowań ryzykownych, które mogą zagrozić jego bezpieczeństwu, lub innych
uczestników, w szczególności niedopuszczalne jest posiadanie przy sobie przedmiotów
niebezpiecznych, takich jak: ostrych narzędzi, środków łatwopalnych lub  toksycznych,
szkodliwych  dla  ludzi  i  zwierząt  lub  mogących  stanowić  źródło  zanieczyszczenia  lub
skażenia środowiska,

3) aktywnego udziału w zajęciach na które uczęszcza, z wyłączeniem tych ćwiczeń/działań,
w  których  uniemożliwia  mu  dysfunkcja  lub  aktualny  stan  zdrowia  (informacja  o
ograniczeniach powinna znaleźć się w Oświadczeniu o którym mowa w pkt. V.2);

4) wykonywania poleceń opiekunów i osób prowadzących zajęcia;
5) przestrzegać  zasad  kultury  i  uprzejmości  w  stosunku  do  innych  uczestników  i  do

opiekunów oraz  zgłaszać  opiekunom  wszelkie  przypadki  naruszenia  tych  zasad,  w
szczególności przypadków agresji werbalnej lub fizycznej,

6) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o czystość i porządek w miejscu zajęć;
7) nieoddalania się z  obiektu / miejsca prowadzenia zajęć bez zezwolenia wychowawcy,

dotyczy to także wyjścia do WC lub łazienki.
2. Za szkody wyrządzone przez dziecko rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność
na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

VIII. Środki dyscyplinujące
W celu prawidłowej realizacji programu akcji „Wakacje w mieście 2021” Organizator wprowadza
następujące środki dyscyplinujące uczestników: 

a) upomnienie przez opiekuna;
b) naganę z  powiadomieniem rodzica /  opiekuna,  w przypadku braku reakcji  na kolejne

upomnienia;
c) natychmiastowe  usunięcie  z  zajęć  w  przypadku  rażącego  naruszenia  obowiązków

wyszczególnionych w pkt.  VII  –  na wniosek  opiekuna na podstawie  decyzji  dyrektora
Organizatora.

IX. Pozostałe postanowienia
1. Organizator  nie  odpowiada  za  rzeczy  zagubione  lub  rzeczy  należące  do  uczestników

zniszczone przez nich podczas trwania akcji.
2. Organizator  zaleca  pozostawienie  w  domu  rzeczy  cennych  lub  ulegających  łatwo

uszkodzeniu lub zniszczeniu, (np. telefonów komórkowych, biżuterii) jak również innych
przedmiotów, które nie są niezbędne do realizacji programu zajęć.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/2021
Dyrektora OSiR w Boguszowie-Gorcach 
z dnia 29 lipca 2021 r.

PROGRAM AKCJI „WAKACJE W MIEŚCIE 2021”

BOGUSZÓW GORCE KUŹNICE

poniedziałek 02.08 Sportowe poniedziałki - zapasy - hala OSiR, ul. Olimpijska

wtorek 03.08
Zajęcia spor.-rek. + Zajęcia z Herosem +

Basen
Sanepid Sanepid

środa 04.08 Zajęcia z Herosem Basen Zajęcia spor.-rek.

czwartek 05.08 wycieczka - KARPACZ Karkonoskie tajemnice oraz Łomnica

piątek 06.08 Akademia rowerowa - zajęcia na stadionie przy ul. Kusocińskiego

poniedziałek 09.08 Sportowe poniedziałki - piłka nożna - hala OSiR, ul. Olimpijska

wtorek 10.08 Basen Zajęcia spor.-rek.
Zajęcia z Herosem +

Sanepid

środa 11.08 Warsztaty "Eko-dźwięki" Warsztaty "Eko-dźwięki" Warsztaty "Eko-dźwięki"

czwartek 12.08 wycieczka - Giganteim oraz Zamek Księcia Henryka

piątek 13.08 Akademia rowerowa - zajęcia na stadionie przy ul. Olimpijskiej

poniedziałek 16.08 Sportowe poniedziałki - badminton - hala OSiR, ul. Olimpijska

wtorek 17.08 Warsztaty "Eko-landia" Warsztaty Witold Basen

środa 18.08 Basen Warsztaty "Eko-landia" Warsztaty Witold

czwartek 19.08 wycieczka - Brama Czasu Jelenia Góra i zobaczy się :)

piątek 20.08 Akademia rowerowa - zajęcia na stadionie przy ul. Olimpijskiej

poniedziałek 23.08 Sportowe poniedziałki - tenis tołowy - hala OSiR, ul. Olimpijska

wtorek 24.08 Warsztaty Witold Basen Warsztaty "Eko-landia"

środa 25.08 Bezpieczna droga ze szkoły na OSiR - zajęcia i gra terenowa z PSP Nr 5

czwartek 26.08 wycieczka - NIESPODZIANKA

piątek 27.08 Akademia rowerowa - zajęcia na stadionie przy ul. Olimpijskiej

poniedziałek 30.08 Akademia rowerowa - zajęcia na stadionie przy ul. Olimpijskiej - Egzamin



Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17/2021
Dyrektora OSiR w Boguszowie-Gorcach 
z dnia 29 lipca 2021 r.

OŚWIADCZENIE
o zapoznaniu się z Regulaminem akcji „Wakacje w mieście 2021” organizowanej przez Ośrodek Sportu i

Rekreacji w Boguszowie-Gorcach w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID-19

zajęcia w terminie ……………………………………

Imię i nazwisko uczestnika zajęć: ........................................................................rok urodzenia .....................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna uczestnika zajęć ………......……………………………………..…………………
tel. kontaktowy rodzica/opiekuna …………….………………………………………………………..………………….……

1.  Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  Regulaminem  akcji  „Wakacje  w  mieście  2021”  i  akceptuję
procedury bezpieczeństwa obowiązujące w OSiR Boguszów-Gorce w trakcie epidemii COVID-19  i  nie
mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się wirusem SARS CoV-2 przez moje dziecko, mnie, moich
domowników i  innych uczestników podczas zajęć w ramach akcji  „Wakacje w mieście 2021”.  Jestem
świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć
wraz z pracownikami jednostki, jak również ich rodzinami.

3. Przyjmuję pełną odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem mojego
dziecka w zajęciach w ramach akcji „Wakacje w mieście 2021” oraz narażenie na zakażenie COVID-19. W
sytuacji zarażenia się na terenie placówki nie będę zgłaszał roszczeń do Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Boguszowie-Gorcach,  będąc  całkowicie  świadom  zagrożenia  epidemiologicznego  wynikającego  z
panującego nadal stanu pandemii.

4. Oświadczam, że ani ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie
są objęci kwarantanną, a żaden z domowników nie wykazuje oznak choroby.

5. Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły
u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie
miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.

7. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do
każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów zajęć i odebrania dziecka w trybie natychmiastowym.
Rozumiem, że w sytuacji  nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka zostanie wezwany transport
medyczny bez konieczności uzyskania mojej zgody.

8.  O  każdorazowej  zmianie  powyższych  oświadczeń  natychmiast  powiadomię  pracowników  Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach.  Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepid
danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19

9.  Oświadczam,  że  stan  zdrowia  mojego  dziecka/podopiecznego pozwala  na  udział  w  wycieczkach  i
zajęciach terenowych / oświadczam że z powodu ……………………………………………………………………………………
moje dziecko/podopieczny nie może uczestniczyć w wycieczkach i zajęciach terenowych* 
(*niepotrzebne skreślić)



10.  W  przypadku  rezygnacji  z  udziału  w  zajęciach  w  czasie  trwania  akcji  zobowiązuję  się  do
poinformowania o tym fakcie Organizatora. 

11. Przyjmuję do wiadomości,  że na podstawie art.  7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994
r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z póź.zm.) uczestnicząc w imprezach OSIR przetwarzane będą dane osobowe
moje i  mojego dziecka/podopiecznego.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez OSIR w Boguszowie-
Gorcach  tych  danych,  na  rejestrowanie  wizerunku  i  dźwięku.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane
wyłącznie w celu realizacji działań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach oraz
wykonania ciążących na OSIR obowiązków prawnych, np. cele windykacyjne, dochodzenie roszczeń itp.
Odbiorcami  danych  osobowych  mogą  być  podmioty,  z  usług  których  OSIR  korzysta  w celu  realizacji
umowy na podstawie art. 28 RODO, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres i w zakresie wymaganym
przez przepisy prawa (np. do czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających). OSIR  nie
przekazuje  danych do państw trzecich,  tj.  poza  obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W każdej
chwili  mam  prawo  dostępu  do  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,
przeniesienia danych do innego administratora danych. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez
OSIR  dane  osobowe  narusza  przepisy  RODO,  przysługuje  mi  prawo  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania Państwa danych
osobowych. Podanie danych jest konieczne w celu wykonania świadczenia.

Boguszów-Gorce, dn. ……………..…….  2021 r.
                                   …………………..………………………….

                  podpis rodzica/opiekuna oraz uczestnika zajęć


