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 Regulamin „Akcji Lato 2019” 

Zespołu Szkolno –Przedszkolnego im. Noblistów Polskich w Lesznowoli  
 

1.  Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w „Akcji Lato         

2019”  

2.  Regulamin akcji obowiązuje wszystkich uczestników. 

3. Warunkiem uczestniczenia dziecka w „ Akcji Lato 2019 ” jest w terminie                       

do  24 maja 2019r.: 

- złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia,  

-  uiszczenie opłaty za półkolonie  i obiady , 

- brak wpłaty do 24 maja powoduje wypisanie dziecka z listy uczestników. 

4.  Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku: 

- nieobecności dziecka, 

- karnego wykluczenia uczestnika akcji. 

5. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty       

za turnus, ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot kosztów. 

6. Uczestnicy akcji pozostają pod stałą opieką wychowawcy (-ów),                                

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00. 

 7. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do  

szkoły punktualnie, najpóźniej do godz. 8.00 i odbioru dziecka do godziny 17.00. 

  8. Istnieje możliwość odebrania dzieci o każdej porze — należy to jednak ustalić                  

      z wychowawcą rano danego dnia (harmonogram wyjazdów). 

  9. Dzieci powinny być odbierane przez rodziców / opiekunów prawnych. 

10. Inne osoby mogą odebrać dziecko tylko w przypadku, gdy rodzice wcześniej                       

      poinformują na piśmie wychowawcę, że w danym dniu dziecko zostanie      

odebrane przez kogoś innego (rodzice podadzą imię i nazwisko osoby, która  ma   

odebrać dziecko). 

11. Samodzielny powrót dziecka jest możliwy po złożeniu u kierownika akcji          

      pisemnego oświadczenia przez rodziców / opiekunów. 

12. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiedzialni są: 

            -za bezpieczną drogę dziecka do i z placówki, (dowóz i odbiór    

             dziecka odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt rodziców /      

             opiekunów),  

    -za pisemne poinformowanie  kierownika wypoczynku o problemach     

     zdrowotnych  swojego dziecka i przyjmowanych lekach. 

13.Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie. Rodzice ponoszą koszty za    

wyjazdy, pomoce do zajęć oraz wyżywienie. Pozostawienie dziecka w szkole 

oznacza wyrażenie zgody na realizację przedstawionego przez kierownika 

wypoczynku tygodniowego programu. 
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14. Zajęcia programowe odbywają się na terenie szkoły. O wszystkich wyjazdach     

     informowani są rodzice. 

15. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka                         

     w jedzenie, picie, odpowiednie ubranie stosowne do warunków atmosferycznych 

i przewidzianych zajęć (strój kąpielowy, czepek, klapki, ręcznik - dotyczy dzieci 

posiadających zgodę wyjścia na basen), a także obuwie używane na terenie 

szkoły. 

16.Rodzice  / opiekunowie  prawni  będą  informowani  o  przypadkach 

nieodpowiedniego   zachowania  dziecka,  szczególnie  o  naruszaniu  zasad 

bezpieczeństwa. 

17. Za szkody wyrządzone przez uczestnika akcji odpowiedzialność ponoszą          

      rodzice / opiekunowie prawni. 

             18. Uczestnicy „Akcji Lato  2019” mają prawo do: 

     a)  spokojnego wypoczynku, 

     b)  uczestniczenia we wszystkich programowych  zajęciach organizowanych     

          podczas danego turnusu, 

     c)  korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji  

          programu akcji, 

     d)  uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy lub kierownika akcji. 

19.  Uczestnicy akcji mają obowiązek: 

      a)  podporządkowania się poleceniom wychowawcy i kierownika, 

      b)  przestrzegania ramowego harmonogramu dnia, 

      c)  brania czynnego udziału w programowych zajęciach, 

      d)  posiadania obuwia i stroju sportowego, 

      e)  postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki, 

f)  przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,                          

g)  szanowania rzeczy własnych i kolegów, 

       h)  przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż., 

       i)  natychmiastowego powiadomienia wychowawcy lub kierownika akcji  o      

           zaistniałych problemach i wypadkach, 

       j)  zapoznania się wraz z rodzicami / opiekunami z programem,      

           regulaminem oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi     

           „Akcji Lato 2019”.                                                                                                  

           Samowolne oddalanie się dziecka od opiekunów, niewykonywanie poleceń      

           wychowawców, jak również nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane      

           upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału     

           w akcji. 

 20. Organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia: 

       a) wykwalifikowanej opieki pedagogicznej do prowadzenia zajęć       

          edukacyjnych,   

       b) realizacji zajęć zgodnych z programem akcji, 

       c) zakupu materiałów edukacyjnych do zajęć (koszty wliczone w opłatę), 
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      d) natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika akcji      

           o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych, 

      e) infrastruktury do realizacji programu akcji, z zachowaniem zasad BHP i     

          ppoż., 

21. Organizatorzy nie odpowiadają materialnie za rzeczy wartościowe                      

      przyniesione na zajęcia przez uczestników. 

22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie,                     

       podyktowanych szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają        

       bezpośredniego wpływu. 

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

 

 

                                                                                           Organizator  

              


