
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 oraz na udział dziecka w wycieczkach. 

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. Rodzic zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z 
placówki. 

5. Dziecko może wracać samodzielnie, jeśli taka informacja jest podana w karcie uczestnika. 
6. Dziecko powinno być ubrane w strój odpowiedni do pogody. 
7. Dzieci przynoszą do placówki wygodne obuwie sportowe, oraz przychodzą na zajęcia w 

wygodnym stroju do zabawy. 
8. Zapisy trwają do 04 stycznia 2019r. w sekretariacie szkoły. Decyduje kolejność zgłoszeń – 

prawidłowo wypełnionych kart dostarczonych do sekretariatu szkoły. Liczba miejsc jest 
ograniczona. W przypadku braku miejsc stworzona zostanie lista rezerwowa. 
 

Osoba zapisująca dziecko uiszcza opłatę w wysokości 100 zł za wypoczynek  
(za I tydzień) oraz opłatę za obiady wedle przysługujących zniżek, bez zniżek - 17,50 zł   
(za I tydzień). 
 

 Uiszczenie opłaty za program akcji i wyżywienie wyłącznie w dniach 02.01.2019-
 10.01.2019 na specjalne konto, które zostanie umieszczone na stronie szkoły 2 stycznia 
 2019r. 
 
 W tytule przelewu należy wpisać: Udział (imię i nazwisko dziecka, klasę, termin 
 uczestnictwa) w akcji  „Zima na wsi” w kwocie 100 zł oraz wyżywienie …. zł 
 
 Potwierdzeniem zapisu dziecka będzie dostarczenie do sekretariatu szkoły kopii 
 przelewu/wpłaty do dnia 10 stycznia. 
 W przypadku braku potwierdzenia wpłaty w danym terminie, dziecko zostanie  skreślone  
      z listy uczestników akcji „Zima na wsi”. 
 
 W cenę wypoczynku wliczony jest koszt wycieczek i warsztatów.  
9. W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w akcji po 11 stycznia 2019 r., dokonane przez 

rodziców wpłaty podlegają zwrotowi w wysokości wpłaconej kwoty, pomniejszonej o 
zapłacone już przez szkołę rezerwacje i zaliczki na poczet udziału dziecka w wydarzeniach 
zaplanowanych w ramach akcji. 

10. Po rozpoczęciu akcji, w przypadku rezygnacji dziecka, żadne zwroty wpłat rodziców za akcję 
„Zima na wsi” nie będą dokonywane. 

11. Nie prowadzone są zapisy na pojedyncze dni. 
12. Nie zwracane są koszty za pojedyncze dni. 
13. Zajęcia w ramach akcji "Zima na wsi" trwają:  
 I tydzień: 28.01-1.02.2019 r. 
 II tydzień: 04-08.02.2019 r. 
 

 


