Правила проведення акції «Літо в місті 2022»
в Початковій школі в Плохоцині

1. Лише учні даної школи можуть брати участь в акції «Літо в місті 2022», організованій НЗ
Початковій школі в Плохоцині. Кількість місць обмежена, порядковий номер зголошеної
заявки ,грає велику роль.
2. Акція «Літо в місті 2022» проходить у період з 27 червня 2022 року по 8 липня 2022 року.
з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:00
3. Дитину потрібно доставити до закладу не раніше, ніж о 8.00 ранку. Батьки/опікуни
зобов’язані забрати дитину до 16:00.
4. Під час проведення акції «Літо в місті 2022» діти не не мають групи продовженого дня.
5. Вартість акції «Літо у місті 2022» залежить від обраного варіанту
і становить відповідно:
• за вибраний тиждень -250,00 злотих за програму дій + обід 30 злотих або 24 злотих, якщо у
вас є активна карта багатодітньої сімї – в підсумку 280 злотих або 274 злотих, якщо у вас є карта
багатодітньої сімї;
• за вибрані два тижні -500,00 злотих за програму дій + обід 60 або 48 злотих, якщо у вас є
активна карта багатодітньої сімї – в підсумку 560 злотих або 548 злотих, якщо у вас є активна
карта багатодітньої сімї.
6. Батьки/законні опікуни повинні прочитати:
• план і детальну програму акції,
• години початку і закінчення програми
• будь-які зміни будуть можливі лише в тому випадку, якщо це не порушуить права інших дітей
та не призведе до зміни груп та опікунів.
7. Дитина, яка запізнилася на поїздку, заплановану на цей день, буде опреділена до іншої
групи, в разі відсутності інших учасників груп залишиться під опікою керівника заходу або
обслуговуючого персоналу, без повернення коштів.
8. Залишивши дітину у закладі автоматично дається згода на виконання підготовленої
організаторами програми заходів та на участь дитини в поїздках.
9. Умовою зарахування дитини на акцію «Літо в місті 2022» є:
• доставлена до секретаріату до 6 червня 2022 року, заповнена та підписана обома / одним
(залежно від сімейного чи правового статусу дитини)
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від батьків або законних опікунів:
•Картки учасникіа
• Кваліфікаційної картки учасника відпочинку
• оплата внеску за програму заходів та харчування (якщо дитина буде ним користуватися) на
банківський рахунок НЗ 22 1020 1042 0000 8702 0386 2190
У назві переказу введіть:
Участь (ім’я та прізвище дитини, клас та дату участі) в акції «Літо в місті 2022» на суму ... зл. та
харчування на суму ... зл.
• донесення до секретаріату підтвердження оплати не пізніше 6 червня 2022 року.
10. Якщо до 6 червня 2022 року до школи не буде надано підтвердження оплати, дитина буде
виключена зі списку учасників акції.
11. Якщо вільних місць немає, буде створено резервний список.
12. У разі відмови дитини від участі в акції до 15.06.2022 р. повертаються всі внесені батьками
вплати.
13. У разі відмови дитини від участі в акції після 15 червня 2022 року повертається лише оплата
за харчування дитини.
14. Після початку акції, у разі відмови дитини від даної акціі, повернення коштів за акцію «Літо
в місті 2022» не здійснюється.
15. Батьки/опікуни дітей, які не можуть користуватися шкільним харчуванням у зв’язку з
медичними рекомендаціями, зобов’язані принести з собою їжу, приготовлену вдома для
дитини.
16. Повернути плату за невикористаний дитиною обід неможливо.
У разі відсутності дитини в даному дню, обід можна приїхати і забрати особисто.
Обіди будуть видаватися з 12.00 до 14.00.
17. Усі заходи, що проводяться в закладі за даною
програмою, є оплачуваними.
18. Батьки/опікуни зобов'язані одягнути дитину в одяг, відповідний до погоди.
19. Батьки/опікуни будуть інформовані про випадки невідповідної поведінки дитини, особливо
про порушення правил безпеки. Невідповідна поведінка може стати причиною відсторонення
учня від участі в заняттях.
20. Батьки/законні опікуни несуть відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну дитиною.
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21. Організатор програми залишає за собою право вносити зміни в залежності від інтересів
дітей, погодніх умов та технічних(об’єктивних) причин.
22. Під час акції «Літо в місті 2022» дітям забороняється користуватися мобільними
телефонами та електронним обладнанням, таким як планшети, ігрові приставки, розумні
годинники та інші мультимедійні пристрої.
23. Вчителі та інші працівники школи не несуть відповідальності за електронне обладнання, яке
приносять діти: телефони, портативні пристрої для ігор, мультимедіа тощо.
24. Діти зобов'язані перевзутися на території школи. Обов’язок батьків – забезпечити дитину
таким взуттям та забезпечити його привезення.
25. При наявності будь яких питань , потрібно сконтактуватся з керівником акції.
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