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Centrum Sportu w Gminie Lesznowola
CEI\!-rR1_,1,y7 Mysiadło, ul. Kwiatowa 28, te1.22 272 96 10
Regulamin akcji..LATO 20ló"
2aO13]r3

J. Niniejsz;, Regulamin okreś]a warunki i zasady uczestnictwa w
2016",
2. Regulamin akcji obowiązuje wszystkich uczcstników.

3. Organizatorem akcji ,,Lato 2016" jest Centrum Sportu

akcj i ,,Laio

w

Gminie

l,esznowoLa.

,ł. Uczestnikami akcji ,,Lato 2016" są uczniowie uczęszczający do Zespołów
Szkół Publicznych z terenu Cminy Lesznorł,ola,
5, KŁda placórł,ka, w której odbywa się akcja ,,Lato 20l 6" nra
przypisanego Kierownika wypoczynku,
ó. Warunkięm uczestniczenia dziecka rł.akcji ,,Lato 20]6" iest w tęrminie
do 17 częnvca 2016r,:
- złożcnic prawidłowo wypełnionej Kafiy Uczestnika,
- uiszczenie opłatv.
7. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku:
- nieobecności dziecka,
- kamego wykIuczenia uczestnika akcji,
8. Rezygnacja z częścizajęć nie zwa]nia z obowiązku wniesienia pełnej
opłaty ża tumus, ani nie uplawnia do ubiegania się o zwrot kosztów.
9. Organizator nie ubezpiecza uczestników akcji .,Lato 20l 6".
l0,Uczestnicy akcji pozostaja pod stałą opieką rvychowawcy (_ów), od
poniedziałku do piątku w godz. 7.30-1'7.00.
1 l.Rodzice/opiekunorł,ie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dzięcka
do szkoły, punktualnie, najpóźniej do godz.8.30 i odbioru dziecka do
godziny l7.00.
12,Istnieje możliwośćodębrania dzieci o każdej porze należy to jednak
ustalić z vyclrowarł,cą rano danego dnia (harmonogram wyjazdów).
13.Dzieci powinn.v być odbierane przez rodziców/opickunów prawnych.

]4,Inne osoby mogą odebrac dziecko tylko

w

przypadku, gdy rodzice
wcześniej poinlbrmuja na piśmięwycho\ł,awca, żc w danym dniu dziccko
zostanie odebrane przez kogośinnego (rodzice podadzą imię inazr.visko
osob),, która ma odebrać dziecko).

i 5.

Samodzielny powlót dziecka _iest rrrożliwy po złożeniuu Kierorł,nika akcj
pisemnego oświadczeni a przez r odzicalopiekuna.

i

6.Rodzice/opiekunowie prawni odpowiedzialni są:
za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem, (dowóz
i odbiór dziecka odbywa się we własnym zakresie i na l,łasny kosż
rodziców/opiekunów),
- za pisemne poinfomowanie Kierownika akcji o problenrach
zdrowotnych swojego dziecka i przyjmowanych lekach.
l7,Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie. Rodzice ponosza koszty
za wlazdy, pomoce do zajęć oraz rłyżywienie- Pozostawienie dzięcka
w szkole oznacza wyrażenie zgody na realizację przedstawionego przez
Kierownika tygodniowego programu.
18.Za.jęcia programowę odbywają się na terenie szkół. O wszystkich
lr rjazdach inIbrrnorłani ,ą rodzice,
i 9, Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dzięcka
w .jedzenie, picie, odpowiednie ubranię stosowne do warunkóv,
atmosferycznych i przewidzianych zajęć (strój kąpielowy, czepek, klapki,
ręcznik - dotyczy dzieci posiadających zgodę wyjścia na basen), a takźe
obuwie używane na terenie szkoły.
20.Rodzice/opiekunowie prawni będą infbrmowani o przypadkaclr
nieodpowiedniego zachowania dziecka. szczególnie o naIuszaniu zasad
l

beZpięcZęńStwa.

2I.Za szkody wyrządzone przez uczestnika akcji odpowiedzialnośc ponoszą
rodzice/opiekunowie prawni.

22.Uczestnicy akcji "Lato 201 6" ma.ją prawo do:

a) spokojnego wypoczynku,
b) uczestniczenia

we wszystkich

programowych zajęciach

organizowalrych podczas danego tumusu,

c) korzystania

ze

wszystkich utządzeń

1

sprzetów niezbędnyclr

do realizacji programu akcji,

d) uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy
23.

1ub

Kierorvnika akcji.

Uczestnicy akcji mają obowiązek;

a) podpożądkowania się poleceniom wychorł,awcy i Kierownika,
b) przestrzegania ramowego harmonogranru dnia,

c)

brania czynnego udziału w programowlch zajęciach,

d) posiadania obuwia i stroju sportowego,

e) postępowania zgodnie

z

ogólnię pzyjętyni zasadami kultury

i etyki.

f)

przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania

o dobrą

atrlrosf'erę

rv grupie,

g) szanowania rzeczy własnych i kolegów,

hl

przestrzegania ogoln_rch zc.ad BHP i PPOZ._

i)

natychmiastowego powiadomienia wychowawcy lub Kierownika
akcji o zaistniaĘch problemach iwypadkach,

j)

się wraz z rodzicalr-ri/opiekunanri z pfoglamen],
regulaninem oraz bieżącymi informacjami organizacljn;mi
dotyczącymi akcji ,.Lato 2016", zamięszczanymi na stronie
zapoznania

intemetowej olganizatora Centrum Spofiu W Gminie Lesznowola,

24.Sanoł,olnę oddalęnie się dziecka od opiekunów, niewykon5lłanie
poleceń wychowawców, jak również nieprzestrzeganie regulaminu bedzie
karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika

z udziału w akcji,
25.Organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia;

a) wl,kwalifikowanej opieki pedagogicznej do prowadzenia

za.ięć

edukacyjnych,

b)

realizacji zajęć zgodnych z progran-rem akcji.

c) zakupu materiałów, edukacvjnych do zajęć (kosźy wliczone
w opłatę)"

d)nat),chmiastowego powiadomienia rodziców

lub

opiekunórv

uczestnika akcji o zaistniałych wypadkach, urazach, problenach
wychowawczych,

e) intiastluktury do realizacji proglamu akcji, z zachowaniem zasad
BHP i PPoŻ..
26.{)rganizatotzy

nie

odpowiadają matelialnie

przyniesione na zajęoia przez uczestników,

za rzęczy

wafiościorve

ż'l .Organizatorzy

zastrzegają sobie prawo

do zmian w

progl alnie,

podyktov,anych szczególnymi względami, na które organizatorz) nię
mają bezpośredniego wpłyrł,u.

28.W przypadkach

nieureguiowanych niniejszym Regulaminem

zastosowanie mają inne wewnętlzne przepisy

i

regulaminy Centrum

Spońu oraz Zespołów Szkół Publicznych z Gminy Lesznowola.
29.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
30.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regr,rlanrinie.
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