
Załącznik nr 1 do zarządzenia 2/2017 

z dnia 24.04.2017 r 

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
 

§ 1 

Postanowienie ogólne 

 

1. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań integrującym środowisko lokalne. 

2. Świetlicą administruje Gryfiński Dom Kultury. 

3. Priorytety korzystania ze świetlicy mają: 

• Gryfiński Dom Kultury, 

• organizacje wiejskie, 

• inne grupy zorganizowane. 

4. Godziny funkcjonowania świetlicy dostosowane są do zajęć prowadzonych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych oraz potrzeb mieszkańców. 

5. Korzystanie ze świetlicy odbywa się pod nadzorem zatrudnionego tam instruktora 

Gryfińskiego Domu Kultury.  

6. Za porządek w świetlicy odpowiada instruktor, który (na wyłączność) dysponuje 

kluczami do świetlicy. 

7. Zapasowe klucze zdeponowane są u sołtysa wsi. 

8. Świetlica udostępniana jest innym podmiotom wyłącznie za pośrednictwem 

instruktora. 

9. Ze świetlicy mogą korzystać mieszkańcy wsi oraz inne osoby po wcześniejszym 

uzgodnieniu z instruktorem świetlicy. 

10. Z zajęć w świetlicy korzystają dzieci szkolne powyżej 7. roku życia. 

11. Dzieci poniżej 7. roku życia korzystają z zajęć pod opieką pełnoletnich opiekunów lub 

rodziców. 

12. Odpowiedzialność instruktora za dzieci znajdujące się poza budynkiem świetlicy 

następuje tylko podczas wyjść przez niego zorganizowanych. 

13. Ze świetlicy mogą korzystać nieodpłatnie: 

• dzieci i młodzież w ramach prowadzonych zajęć bądź spędzania czasu wolnego 

pod opieką osoby dorosłej (np. instruktora), 

• organy sołectwa w celu organizacji posiedzenia rady sołeckiej, zebrania 

wiejskiego oraz spotkania mieszkańców z przedstawicielami władz gminy, 

gminnych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów współpracujących  

z sołectwem, 

• członkowie zespołów, kół zainteresowań i grup zorganizowanych działających  

w danym środowisku. 

14. Świetlica udostępniana jest mieszkańcom w godzinach ustalonych przez instruktora, 

nie dłużej niż do godz. 22.00. 

15. Imprezy odbywające się w świetlicy po godz. 22.00 powinny być uzgadniane  

z instruktorem świetlicy, a następnie z dyrektorem Gryfińskiego Domu Kultury,  

a o czasie ich rozpoczęcia i zakończenia poinformowane powinna być także Straż 

Miejska w Gryfinie oraz Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie. 

16. Dopuszcza się odpłatne korzystanie ze świetlicy wiejskiej na podstawie podpisanych 

umów z Gryfińskim Domem Kultury przez: 

• osoby fizyczne w celach prywatnych (np. przyjęcia rodzinne, spotkania 

okolicznościowe, szkolenia itp.), 

• podmioty gospodarcze w celu zorganizowania spotkań, szkoleń, pokazów itp., 



• organizacje pozarządowe w celu organizacji zabaw wiejskich, 

• inne podmioty, np. komitety wyborcze. 

 

 

§ 2 

Obowiązki instruktora świetlicy 

 

1. Do obowiązków instruktora świetlicy należy: 

• współpraca z radą sołecką, sołtysem oraz innymi podmiotami społecznymi,  

np. Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Gospodyń Wiejskich, klubami sportowymi 

i in., 

• dbanie o czystość w obiekcie i na przyległym terenie, 

• dbanie o urządzenia i sprzęt stanowiący wyposażenie świetlicy oraz na terenie 

przyległym, 

• udostępnienie świetlicy na zebrania, spotkania wiejskie, imprezy i uroczystości 

okolicznościowe zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem,  

• zapoznanie osób korzystających ze świetlicy z obiektem oraz z regulaminem 

korzystania ze świetlicy, przekazanie sprzętu i urządzeń osobom uprawnionym, 

odbiór świetlicy po zakończeniu zebrań, spotkań czy uroczystości, 

• kontaktowania się z dyrekcją Gryfińskiego Domu Kultury w sprawach awarii, 

wynajmów oraz imprez planowanych w świetlicy, 

• dbanie o oszczędne gospodarowanie energią (energia elektryczna, węgiel, inne 

media). 

 

§ 3 

Zasady korzystania ze świetlicy 

 

1. Osoba korzystająca ze świetlicy zobowiązana jest do kulturalnego zachowania wobec 

osób przebywających w świetlicy. 

2. Zabrania się przychodzenia do świetlicy pod wpływem alkoholu i środków 

odurzających, jak również spożywania wspomnianych używek oraz palenia 

papierosów na jej terenie. Zakaz spożywania alkoholu nie dotyczy wynajmu 

określonego w § 1 ust. 16. 

3. Korzystający ze świetlicy mają obowiązek dbać o mienie znajdujące się w świetlicy 

(np. meble, sprzęt AGD i RTV, zabawki, sprzęt sportowy, materiały plastyczne itp.), 

które nie mogą być niszczone, przywłaszczane przez uczestników ani wynoszone poza 

teren świetlicy. 

4. Korzystanie z mienia należącego do świetlicy może odbywać się jedynie za zgodą 

instruktora lub administratora. 

5. Korzystający ze świetlicy dbają o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń,  

otoczenia świetlicy oraz stosują się do regulaminu świetlicy. 

 

§ 4 

Wynajem świetlicy i wyposażenia 

 

1. Wynajem świetlicy odbywa się odpłatnie – dotyczy § 1 ust. 16. 

2. Odpłatność za wynajęcie świetlicy obejmuje następujące składniki: 

• czynsz określony cennikiem za wynajem dobowy lub godzinowy poszczególnych 

świetlic, 

• koszt wynajmu krzeseł i stołów, 

• koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, węgla, a także opłaty za 

nieczystości stałe,  



• koszt wynajmu sprzętu nagłaśniającego (tylko za zgodą instruktora świetlicy). 

3. Wynająć świetlicę może wyłącznie osoba pełnoletnia po uprzedniej zgodzie 

udzielonej przez  instruktora świetlicy. Wynajęcie nie może kolidować ze statutową 

działalnością świetlicy. 

 

4. W celu wynajęcia świetlicy należy: 

• wypełnić wniosek u instruktora świetlicy, który powinien zawierać imię i 

nazwisko organizatora przedsięwzięcia lub pełnoletniej osoby odpowiedzialnej, 

przewidywaną ilość uczestników, termin oraz godziny, w jakich ma odbyć się 

przedsięwzięcie, 

• wniosek musi zawierać opinię instruktora świetlicy dotyczącą terminu 

planowanego wynajęcia, 

• zawrzeć umowę z Gryfińskim Domem Kultury określającą szczegółowe zasady 

wynajmu, 

• zgłosić się do instruktora świetlicy w celu przejęcia wynajętego obiektu,  

• cennik wynajmu świetlic - filii Gryfińskiego Domu Kultury w załączniku nr 1 

(zarządzenie dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury 3/2015 z dnia 27.01.2015) 

 

5. Przy każdorazowym przekazaniu świetlicy winna być wyznaczona osoba 

odpowiedzialna, do której należy oddanie lokalu w stanie takim, w jakim został 

przyjęty. 

6. Płatność za wynajem musi nastąpić w terminie do 14 dni od daty wynajęcia. 

7. Za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas wynajęcia odpowiada najemca. 

8. Naprawy uszkodzeń najemca dokonuje na koszt własny w uzgodnieniu z Gryfińskim 

Domem Kultury w terminie 7 dni od daty powstania szkody. 

9. W przypadku nie wywiązania się przez najemcę ze zobowiązania, Gryfiński Dom 

Kultury wykona naprawę lub usunie usterkę na koszt najemcy.  

10. Najemca odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu w czasie 

wynajmowania obiektu. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Imprezy i zebrania organizowane przez inne podmioty, tj. kluby seniora,  

koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe itp., wymagają przedłożenia instruktorowi 

świetlicy harmonogramu spotkań całorocznych w celu wykonania planu pracy 

świetlicy. 

2. Osoby korzystające ze świetlicy zobowiązane są do przestrzegania przepisów 

dotyczących porządku publicznego, BHP, ppoż oraz sanitarnych. 

3. Regulamin wchodzi w życie zarządzeniem dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury  

od dnia 24 kwietnia 2017r. 


