
Regulamin Feryjnej Plac6wki Edukacyjnej

1. Feryjna Plac6wka Edukacyjna funkcjonuje od poniedzialku do piqtku w godz. 7.00 - 17.00.
2. Feryjne Plac6wki Edukacyjne pracuj4 w modulach tygodniowych, zapisy uczestnik6w dokonywane
sq na co najmniej jeden tydziehroboczy (5 dni, od poniedzialku do piqtku).
3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowi4zani s4 do przyprowadzenia dziecka do plac6wki
najp6Zniej do godz. 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy plac6wki.
Nieprzestrzeganie godzin odbioru moZe skutkowa6 odmow4 przyjEcia dziecka do plac6wki.
4. Warunki uczestniczenia ucznia w Wakacyj nej Plac6wce Edukacyj nej :

r posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoty lub stale zamieszkanie (zameldowanie)
w Warszawie,

. z].ohenie prawidiowo wypelnionej karty kwalifi kacyj nej uczestnika,

. uiszczenie oplaty zaposilki wwysoko5ciT zldzienniet.
5. Uczestnik programu w Wakacyjnej Plac6wce Edukacyjnej otrzymuje dwa posilki, w tym jeden
cieply.
6. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika, kt6ry nie mole korzystal z zywienia zbiorowego
ze wzglgdu na wskazania lekarskie (za5wiadczenie) s4 zobowi4zani do przyniesienia posilku
prrygotowanego w domu.
7. Z oplat za posilki zwolnieni s4 ucmiowie korzystaj4cy z bezplatnych lub czgSciowo platnych
posilk6w w ci4gu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoly lub O6rodka Pomocy Spolecmej,
na podstawie zaiwiadczenia z macierrystej szkoly.
8. W dniach od 1 do E stvcznia 2018 r. rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych
wnosza onlate za posilki na konto szkoly, w kt6rej bgdzie mieScila sig Feryjna Plac6wka Edukacyjna.
9, Zwrot oplaty za niewykorzystane przez uczestnika posilki nast4pi tylko po uprzednim
telefonicznym lub osobistym zgloszeniu nieobecnoSci w Feryjnej Plac6wce Edukacyjnej w danym
dniu, najp6iniej do godz 8.30.
l0.Wniosek o rodziclopiekun prawny sklada
do ostatniego dnia akcji w plac6wce, tj. do26 stycznia 2018 r.
We wniosku naleiry wskaza6 dni, w kt6rych dziecko bylo nieobecne i numer konta, na kt6ry zostanie
dokonany ztvrot.
ll. Zwrot optaty za niervykorzystane przez uczestnika posilki realizowane bEde do dnia
16 lutego 2018 r.
l2.Wszystkie zajEcia prowadzone w Wakacyjnych Plac6wkach Edukacyjnych w ramach programu
s4 bezplatne.
13. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiqzani s4 do wyposalenia uczestnika, w str6j, nakrycie glowy
i obuwie, stosownie do warunk6w atmosferycmych i planowanychzalg(.
14. Rodzice/opiekunowie prawni bEd4 informowani o prrypadkach nieodpowiedniego zachowania
uczestnika, szczeg6lnie o naruszaniu zasad bezpieczenstwa. Nieodpowiednie zachowanie moze byi
p owo dem wykluczeni a ucznia z udzi alu w zaj g ciach.
15. Za szkody wyrz4dzone przeztczestnika odpowiedzialnoS6 ponoszq rodzicel opiekunowie prawni.
L6. Organizatorzy zastrzegaj4 sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

(piecz96 plac6wki)

Nie dotyczy uczni6w zwolnionych z oplat.


