
WARUNKI UCZESTNICTWA W WYPOCZYNKU 

Poniżej zebraliśmy najważniejsze zasady obowiązujące podczas naszego wypoczynku. Wszystkie zajęcia 

odbywają się  pod opieką wykwalifikowanych wychowawców i oczekujemy podporządkowania się ich 

poleceniom, a w szczególności należy przestrzegać poniższych zasad: 

1. Regulamin półzimowiska obowiązuje wszystkich uczestników. 

2. Organizatorem półzimowiska jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łankiejmach. 

3. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców w  wyznaczonych godzinach , zgodnie z harmonogramem.  

4. Istnieje możliwość odebrania dziecka wcześniej lub przyprowadzenia później. Fakt ten należy ustalić z 

wychowawcą lub kierownikiem wypoczynku. 

5. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej. 

6. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z półzimowiska  u wychowawcy lub 

kierownika . 

7. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, Rodzice /Opiekunowie są zobowiązani przedłożyć 

stosowne oświadczenie. 

8. W karcie kwalifikacyjnej Rodzic/Opiekun ma obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach dziecka. 

9. Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane przez uczestnika dni pobytu oraz świadczenia na 

półzimowiska. 

10. Uczestnik ma prawo do bezpiecznego i spokojnego wypoczynku, uczestniczenia we wszystkich zajęciach, 

korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu półzimowiska.  

11. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu półzimowiska oraz do poleceń wychowawców. 

12. Samowolne oddalenie się dziecka od wychowawców, niewykonywanie poleceń wychowawców, jak również 

nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika 

z udziału w półzimowisku. 

13. Opłata za półzimowisko w przypadku karnego wykluczenia uczestnika nie będzie zwracana. 

14. Organizatorzy wypoczynku zobowiązują się do zapewnienia: 

a) posiłków, 

b) wykwalifikowanej opieki pedagogicznej oraz instruktorów do zajęć edukacyjnych i sportowych, 

c) realizacji zajęć zgodnych z programem, 

d) materiałów edukacyjnych do zajęć, 

e) natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika o zaistniałych wypadkach, urazach, 

problemach wychowawczych, 

f) infrastruktury do realizacji programu półzimowiska z zachowaniem zasad BHP, ppoż,, wszelkich 

obowiązujących regulaminów. 

15. Organizator nie odpowiada materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia przez uczestników 

półzimowiska. 

16. Rodzice / Opiekunowie pokryją powstałe z winy uczestnika straty, udowodnione na podstawie 

sporządzonego w obiekcie protokołu, podpisanego przez kierownika wypoczynku. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie półzimowiska podyktowanymi szczególnymi 

względami, na które organizator nie ma bezpośredniego wpływu. 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z powyższymi warunkami oraz ze szczegółowymi warunkami 

uczestnictwa. 

 

…………………                        ……………………….……                        ……………………………… 

                 (data)                     (podpis matki, ojca lub opiekuna)                 (podpis uczestnika wypoczynku)             


