
 
 

REGULAMIN 
ŚWIETLICY SPORTOWO – REKREACYJNEJ  

W STAREJ WSI 
 
 

& 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Świetlica sportowo – rekreacyjna w Starej Wsi jest własnością Gminy Belsk Duży 

administrowaną przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym. 
2. Działalność świetlicy ma na celu integracje środowiska lokalnego oraz inicjowanie 

aktywności sportowo – rekreacyjnej mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży 
m. in. poprzez: 

a. Organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych, 
b. Promowanie sportu masowego, 
c. Organizowanie imprez dla mieszkańców wsi (festyny, uroczystości), 
d. Współpracę z radą sołecką oraz organizacjami i środowiskami lokalnymi. 

 
& 2 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY 
 

1. W zajęciach sportowo – rekreacyjnych świetlicy mogą samodzielnie uczestniczyć  dzieci 
które ukończyły  7 rok życia. Warunkiem uczestnictwa jest pisemna zgoda rodziców. 

2. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać w świetlicy wyłącznie z opiekunem 
(rodzice, dziadkowie, osoba pełnoletnia z najbliższej rodziny). 

3. Rodzic dziecka powinien złożyć u osoby prowadzącej zajęcia oświadczenie o zgodzie na 
uczestnictwo dziecka  w zajęciach świetlicy oraz ewentualne na samodzielne jej 
opuszczenie. 

4. Osoba prowadząca zajęcia odpowiada za dziecko wyłącznie podczas prowadzenia 
zajęć. 

5. Odpowiedzialność za dzieci w drodze do świetlicy i do domu spoczywa na rodzicach 
lub prawnych opiekunach. 

6. Ze świetlicy bezpłatnie korzystać mogą” 
a. Stowarzyszenia finansowane z budżetu Gminy Belsk Duży, 
b. Mieszkańcy w ramach organizowanych inicjatyw lokalnych, 
c. Uczestnicy zebrań wiejskich organizowanych przez sołtysa lub radę sołecką. 

 
 

&3 
WYNAJEM ŚWIETLICY  

 
1. Wynajem świetlicy na cele niezwiązane z działalnością sportowo – rekreacyjną odbywa 

się odpłatnie na podstawie umów zawartych z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w Belsku Dużym, zgodnie z ustalonym cennikiem. 



2. Każdorazowe przekazanie świetlicy podmiotowi najmującemu powinno poprzedzić 
przekazanie obiektu ze wskazaniem zasad korzystania i odpowiedzialności za 
wyrządzone szkody. 

3. Po zakończeniu najmu każdorazowo osoba wyznaczona przez kierownika GOSiR 
dokona sprawdzenia obiektu pod kątem ewentualnych uszkodzeń, zniszczeń lub 
powstałych usterek. 

 
 

&4 
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY 

 
1. Uczestnicy zajęć oraz inne osoby korzystające ze świetlicy zobowiązane są do 

przestrzegania niniejszego regulaminu w tym dbania o porządek i kulturalne 
zachowanie się w trakcie zajęć. 

2. Na terenie świetlicy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i przebywania 
pod jego wpływem w budynku i terenie przyległym w trakcie prowadzonych zajęć z 
dziećmi i młodzieżą. 

3. Na terenie świetlicy obowiązuje  zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych 
oraz używania środków psychoaktywnych. 

4. Ze sprzętu znajdującego się na świetlicy mogą korzystać wszyscy uczestnicy zajęć za 
zgodą prowadzącego. 

5. Mienie stanowiące wyposażenie świetlicy nie może być wynoszone poza teren obiektu  
z wyjątkiem organizacji zajęć  organizowanych poza budynkiem. 

6. Osoby korzystające ze świetlicy zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP oraz 
ppoż.  

7. Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym oraz obsługa obiektu 
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Osoby przebywające na 
terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom i zakazom. 
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GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 
                    W BELSKU DUŻYM 


