
 

Regulamin akcji „Zima w Mieście 2019”  

klasy I-III 

 
1. Uczestnicy akcji „Zima w Mieście 2019” pozostają pod stałą opieką wychowawców od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8.00 do 15.00. 

2. Warunkiem uczestniczenia dziecka w akcji jest wypełniona i złożona w terminie Karta Uczestnika. 

3. Karty uczestnika można pobierać w sekretariacie w nowym skrzydle szkoły oraz ze strony 

internetowej szkoły od dnia 16.01.2019r. 

4. Wypełnione karty należy składać w sekretariacie w nowym skrzydle szkoły w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 23.01.2019r. 

5. O zakwalifikowaniu się ucznia na zajęcia w ramach akcji ‘Zima w Mieście 2019’ decyduje termin 

wpłynięcia zgłoszenia do szkoły. 

6. Lista dzieci zakwalifikowanych zostanie wywieszona w dniu 25.01.2019r. o godzinie 12.00 na 

tablicy Stowarzyszenia TRÓJKA w nowym skrzydle szkoły.  

7. Uczniowie niezakwalifikowani znajdą się na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia się 

miejsca organizator poinformuje telefonicznie rodziców tych uczniów.  

8. Organizator pobiera opłatę w wysokości 10 zł za dzień uczestnictwa w akcji ,,Zima w Mieście 

2019". Wpłatę należy uiścić z góry w sekretariacie szkoły w dniu złożenia karty uczestnika lub w 

pierwszym dniu trwania akcji, w którym będzie obecne dziecko.  

9. Organizator nie zwraca pobranej opłaty w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach.  
10. Uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie. Zbiórka od 8.00 do 9.00. 

11. Dzieci powinny przychodzić do szkoły po śniadaniu i przynosić ze sobą drugie śniadanie i picie. 

12. Organizator zapewnia odpłatny posiłek. Każdego dnia rano zainteresowani uczestnicy zapisują się u 

wychowawcy na listę obiadową i uiszczają opłatę. Menu zostanie wywieszone w szkole.  

13. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, którzy nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na 

wskazania lekarskie (zaświadczenie) są zobowiązani do przyniesienia dla dziecka posiłku 

przygotowanego w domu. 

14. Pozostawienie dzieci w placówce oznacza wyrażenie zgody na realizację programu zajęć 

przygotowanego przez organizatorów. Program jest określony w sposób ramowy i przybliżony. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. 

15. Uczniowie nie mogą opuszczać placówki ani oddalać się bez zgody opiekunów. 

16. Rodzice/prawni opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do szkoły i z powrotem. 

17. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za punktualny odbiór dziecka po zakończeniu zajęć – 

do godz.15.00. 

18. Dziecko może odebrać osoba upoważniona przez rodziców/opiekunów prawnych po wcześniejszym 

poinformowaniu o tym opiekuna grupy oraz podpisaniu przez nich odpowiedniego oświadczenia. 

19. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są 

podpisać stosowne oświadczenie. 

20. Dzieci przychodzą na zajęcia w wygodnym stroju do zabawy, stosownym do pogody; obowiązkowo 

przynoszą zmienne obuwie. 

21. Dzień przed ewentualną wycieczką uczestnicy zostają poinformowani o tym gdzie jadą, co mają ze 

sobą zabrać. 

22. Brak podpisanej zgody na uczestniczenie w wyjściach poza szkołę oraz wyjazdach poza miasto 

oznacza, że dziecko nie będzie brało udziału w zajęciach wyjazdowych i pozostanie w szkole pod 

opieką nauczyciela. 

23. Podane przez rodziców/opiekunów dane osobowe uczestnika pozostają do wiadomości organizatorów. 

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy 

pozostawione przez uczestnika podczas pobytu w placówce i w środkach transportu. 

25. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania 



dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie i/lub poważne 

naruszenie zasad może być powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach. 

26. Za szkody wyrządzone przez uczestnika programu odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie 

prawni. 

27. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa zarówno podczas zajęć 

na terenie szkoły, przejazdów, jak i w pozostałych obiektach, w których realizowany jest program. 

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie podyktowanych szczególnymi względami, 

na które nie ma bezpośredniego wpływu. 

29. Wyróżnienia: pochwała przez opiekuna grupy w obecności innych uczestników wypoczynku lub 

rodziców/opiekunów, pochwała przekazana wychowawcy klasy uczestnika  ,,Zima w Mieście 2019", 

dyplom uznania. 

30. Kary za niewłaściwe zachowanie: upomnienie przez opiekuna grupy w obecności innych uczestników 

wypoczynku lub rodziców/opiekunów, wykluczenie uczestnika z udziału w programie akcji ,,Zima w 

Mieście 2019". 

 

…………….…………………………………….. 
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 

 

 

 

 

 

 


