
 
Regulamin akcji „ Lato na wsi”  

1. Warunkiem przyjęcia dziecka na akcję „Lato na wsi” organizowanej w Szkole Podstawowej 
im, Szarych Szeregów w Płochocinie jest wypełnienie zgodne z prawdą przez rodzica lub 
opiekuna prawnego „Karty uczestnika" i złożenie jej sekretariacie szkoły. 

2. Zapisy uczestników na akcję „Lato na wsi” trwają od 22.05.14 do 28.05.14. Osoba 
zapisująca dziecko uiszcza od razu opłatę za wypoczynek w wysokości 120 zł za tydzień. 
Liczba miejsc jest ograniczona. 

3. W dniu zapisu dziecka należy podać termin - na ile tygodni dziecko będzie uczęszczać na 
zajęcia. Dzieci można zapisywać na jeden tydzień wakacji (do wyboru, który) lub na dwa 
tygodnie. Program na obydwa tygodnie jest inny. Nie prowadzimy zapisów na pojedyncze 
dni. 

4. Z programu akcji „Lato na wsi”  mogą korzystać uczniowie szkół z Gminy Ożarów 
Mazowiecki. 

5. Uczestnicy akcji „lato na wsi” pozostają pod stałą opieką wychowawców od poniedziałku 
do piątku w godzinach 08:00 – 16:00. 

6. Pozostawienie dziecka w placówce oznacza wyrażenie zgody na realizację programu zajęć 
przygotowanego przez organizatora. 

7. Program jest określony w sposób ramowy i przybliżony. Organizator zastrzega sobie prawo 
do wprowadzenia zmian wynikających z zainteresowań dzieci, pogody oraz przyczyn 
technicznych (obiektywnych). 

8. Dzieci nie mogą opuszczać placówki ani oddalać się bez zgody opiekunów. 
9. Dziecko może samodzielnie wracać do domu tylko wtedy, kiedy taka informacja zawarta 

jest w karcie uczestnika. 
10.  Rodzic ma obowiązek osobiście każdorazowo zgłaszać przyprowadzenie i odbiór dziecka z 

placówki.  
11. Rodzice zobowiązani są do: 

 przestrzegania godzin pracy placówki, 
  dostosowania się do organizacji zajęć prowadzonych podczas akcji „Lato na wsi” 

12. Tylko rodzic lub osoba upoważniona na piśmie ma prawo odbioru dziecka. 
13.  Należy zapewnić dziecku strój adekwatny do pogody: nakrycie głowy, okrycie 

przeciwdeszczowe oraz wystarczająca ilość jedzenia -obfite II śniadanie i napój.  
14. Dziecko powinno mieć opłacone obiady na czas, który podczas wakacji będzie spędzało w 



szkole. 
15. Obowiązkowe jest podczas wycieczek organizowanych w ramach akcji „ Lato na wsi” 

posiadanie przez dziecko aktualnej legitymacji szkolnej. 
16. Rezygnacja z udziału dziecka w akcji „lato na wsi” może nastąpić najpóźniej 2 tygodnie 

przed jej rozpoczęciem (nie później niż do dnia 27.06.2014). 
17. W przypadku nieobecności losowej dziecka, może zostać dokonany zwrot wpłaty 

pomniejszony o koszty, które zostały już poniesione przez organizatora. 
18. Nie zwracamy kosztów za pojedyncze dni. Rodzic na miejsce nieobecnego dziecka, może 

zaproponować innego ucznia. 
19. Wychowawca nie ma prawa podać dziecku środków farmakologicznych. Wyjątek: 

opatrzenie skaleczenia. W przypadku sytuacji zagrażającej życiu dziecka [ użądlenie, 
złamanie itp. ]  rodzic wyraża zgodę na hospitalizacje dziecka.   

Zajęcia w ramach akcji „Lato na wsi” trwają: 

od poniedziałku 14 lipca 2014 do piątku 25 lipca 2014 r. 

w godzinach 08:00- 16:00 

Ze względów organizacyjnych prosimy o informowanie organizatora  
o ewentualnej nieobecności dziecka na zajęciach pod nr telefonu: (22) 722 50 15 

 


