
             REGULAMIN  Wakacji na Osiedlu Lotnisko- 2014 

       
 

                Opiekunowie podczas wakacji na Osiedlu Lotnisko  dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak 

najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w  zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować 

czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.  

 

Uczestnictwo w zajęcia i wycieczkach jest bezpłatne. 

1. Uczestnikami wakacji mogą być dzieci w wieku od 7 do 15 lat.  

2. Uczestnicy wakacji przebywają pod opieką  od godz. 10.00 - do godz.15.00.  

3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.  

4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.  

5. Przed każdą zaplanowaną wycieczką rodzice mają obowiązek podpisać zgodę na wycieczkę formularz będzie 

udostępniamy u opiekunów. 

6. Uczestnicy wakacji mają prawo do:   

a) spokojnego wypoczynku,  

b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas wakacji,  

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu wakacji,  

d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie wakacji.  

7. Uczestnicy mają obowiązek:  

a) podporządkować się poleceniom opiekunów,  

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,  

c) brać udział w realizacji programu wakacji,  

d) zachować higienę osobistą , schludny wygląd i czystość,  

e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne - za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są 

rodzice , 

f) przestrzegać zasad poruszania się po drogach,  

g) posiadać odpowiedni do zajęć strój sportowy, obuwie zmienne. 

8. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,  

nie wykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane  

upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach.  

9.Uczestnik wakacji zobowiązany jest do przestrzegania wewnętrznych regulaminów obiektów na których będą 

odbywały się zajęcia tj. pływalni, hali sportowej, boisku szkolnym, muzeum, groty solnej. 

I.       Uczestnik wakacji jest: 

 koleżeński, udziela pomocy młodszym i słabszym, 

• zaradny w trudnych okolicznościach na miarę swoich możliwości, uczestnik wakacji szanuje starszych ludzi, 

swoich wychowawców oraz wszystkie dzieci. 

• uczestnik wakacji  nie używa niecenzuralnych słów. 

II.    Uczestnik ma prawo do: 

 opiniowania planu pracy i zgłaszania propozycji co do organizacji zajęć kierownikowi wakacji lub 

bezpośrednio do wychowawcy, 

• brania udziału w wybranych  zajęciach oraz aktywnego uczestnictwa w nich, 

• w przypadku niedyspozycji lub złego samopoczucia dziecko zgłasza to opiekunowi grupy, 

• korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu  w celach, do których one służą, 

• bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do opiekuna grupy. 

III.    Uczestnik zobowiązany jest do: 
•     nie oddalania się z terenu  bez wiedzy opiekuna  grupy, 

• dbania o czystość osobistą oraz ład, porządek i poszanowanie mienia, 

• przestrzegania rozkładu dnia, 
• przestrzegania regulaminów 

IV.  Zaleca się, aby dziecko przebywające na zajęciach w czasie dłuższym niż 2 godziny przyniosło z sobą picie 

        i kanapkę. 

                                                                                                                                                   AKCEPTUJĘ 

 


