
   
  

Regulamin akcji  
" Zima na wsi"

 

1. Uczestnicy pozostają pod stałą opieką wychowawców od poniedziałku do piątku od 
godziny 8.00 do 16.00. 

2. Pozostawienie dzieci w placówce oznacza wyrażenie zgody na realizację programu 
zajęć przygotowanego przez organizatorów 

3. Program jest określony w sposób ramowy i przybliżony. Organizator zastrzega sobie 
prawo do wprowadzenia zmian wynikających z zainteresowań dzieci, pogody oraz 
przyczyn technicznych (obiektywnych). 

4. Dzieci nie mogą opuszczać placówki ani oddalać się bez zgody opiekunów. 
5. Rodzic zobowiązuje się do punktualnego odbierania dziecka z placówki 
6. Dziecko może wracać samodzielnie, jeśli taka informacja jest podana w karcie 

uczestnika. 
7. Dzieci przychodzą na zajęcia w ubraniu odpowiednim do pory roku (kurtka, 

rękawiczki, czapka i szalik). 
8. Dzieci przynoszą do placówki wygodne obuwie sportowe, oraz przychodzą na zajęcia 

w wygodnym stroju do zabawy. 
9. Obowiązkowe jest podczas wycieczek posiadanie przez dziecko aktualnej legitymacji 

szkolnej. 
10. Zapisy trwają od 8 grudnia. Osoba zapisująca dziecko  uiszcza od razu opłatę za 

wypoczynek - 100 zł za tydzień. W cenę tę wliczony jest koszt wycieczek, warsztatów 
oraz obiady. Liczba miejsc jest ograniczona (44- 45 osób w ciągu jednego tygodnia). 

11. Dzieci można zapisać na jeden tydzień ferii (do wyboru, który) lub na dwa. 
Program na obydwa tygodnie jest inny. Nie prowadzimy zapisów na  pojedyncze 
dni. 

12. Rezygnacja z wypoczynku najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem ferii.  
      Zostanie wówczas dokonany zwrot wpłaty. 
13.W przypadku nieobecności losowej dziecka dłuższej niż 3 dni może zostać dokonany 
      zwrot wpłaty pomniejszony o koszty, które zostały już poniesione przez organizatora. 
14. Nie zwracamy kosztów za pojedyncze dni. Rodzic na miejsce nieobecnego dziecka 
      może zaproponować innego ucznia. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty 
      uczestnika. 
15. Obiady za nieobecne dziecko odwołuje rodzic. 
 

Zajęcia w ramach akcji "Zima na wsi " 
 trwają: 

od poniedziałku 19 stycznia do piątku  30 stycznia 2015r. 
w godzinach 8.00- 16.00. 

 
 

 Ze względów organizacyjnych prosimy o informowanie 
organizatora  

 o ewentualnej nieobecności dziecka


