Regulamin akcji „Zima w mieście 2016”
01-05 luty 2016 r.
Gmina Zakroczym
§1
Regulamin akcji „Zima w mieście 2016” obowiązuje:
1. wszystkich uczestników akcji,
2. rodziców i opiekunów,
3. kierownika oraz wychowawców.
§2
Organizacja akcji „Zima w mieście 2016” odbywa się na następujących zasadach:
1. Organizatorem akcji jest Gmina Zakroczym.
2. Miejscem organizacji zajęć dla wszystkich uczestników jest Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 1 w Zakroczymiu, ul. O.H. Koźmińskiego 63, 05-170 Zakroczym
3. Uczestnikami akcji są dzieci uczęszczające do gimnazjum, szkół podstawowych, oddziałów
przedszkolnych w tych szkołach z terenu Gminy Zakroczym.
4. Uczestnicy akcji przebywają pod opieką wychowawców od godz. 10.00 do godz. 14.00.
5. Plan zajęć sporządzany jest przez kierownika i wychowawców.
6. Zgłoszenie dziecka następuje na podstawie oświadczenia wyrażającego chęć rodzica udziału
dziecka w akcji a następnie poprzez wypełnienie przez rodzica (prawnego opiekuna) karty
kwalifikacyjnej.
7. Zajęcia odbywają się pod opieką kierownika i wychowawców.
8. Uczestnicy mają zapewniony dowóz w czasie trwania akcji.
9. W ramach akcji uczestnicy mają zapewnione dwa posiłki (śniadanie oraz obiad).
10. Organizator, kierownik, wychowawcy są zobowiązani dokładać wszelkich starań by
stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić aktywne uczestnictwo
w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny a także
zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku.
§3
Obowiązki kadry występującej w ramach akcji „Zima w mieście 2016” są następujące:
1. Kierownik akcji jest osobą koordynującą całość wypoczynku oraz czuwa nad prawidłowym
przebiegiem wypoczynku oraz ma obowiązek:
a) kierowania wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia wypoczynku oraz kontrola ich realizacji,
c) ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym pracownikom,
d) kontrola wykonania obowiązków przez pracowników,
e) zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa od
momentu przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego
przekazania rodzicom (prawnym opiekunom),
f) zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w miejscu
wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego
pomieszczeń i otoczenia,
g) informowanie o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich stanie zdrowia – na wniosek
rodziców (prawnych opiekunów)
h) zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku,
2. Wychowawca ma obowiązek:
a) zapoznać się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,
b) prowadzenie dziennika zajęć,
c) opracowania planów pracy wychowawcy grupy,

d) organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia,
e) sprawowanie opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia, oraz
innych czynności opiekuńczych,
f) zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku,
g) poszanowania godności każdego uczestnika akcji,
h) na wniosek rodziców informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie zdrowia,
i) prowadzenia innych zajęć zleconych prze kierownika wypoczynk
j) po zakończeniu akcji wychowawca ma obowiązek dostarczyć kierownikowi
oświadczenia rodziców,
karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku wraz z
prowadzonym dziennikiem zajęć, natomiast kierownik ma obowiązek dostarczyć je
organizatorowi.
§4
Rodzice są odpowiedzialni:
1. do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z godnie z planem zajęć,
2. za bezpieczną drogę dziecka z domu do miejsca wypoczynku i z powrotem,
3. w razie konieczności dostarczyć pisemne upoważnienie dla osób które mogą odbierać
dziecko po zajęciach,
4. w przypadku samodzielnego przychodzenia na zajęcia i powrotu z zajęć do domu rodzice są
zobowiązani napisać stosowne oświadczenie.
5. wypełnienie ze zrozumieniem kart kwalifikacyjnych, w których zgadzają się na wszystkie
punkty związane z organizacją i bezpieczeństwem dzieci.

§5
Uczestnicy akcji „Zima mieście 2016” mają obowiązek:
1. przestrzegać regulaminu akcji „Zima w mieście 2016”,
2. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i p. poż.
3. bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierownika i wychowawców,
4. przestrzegać harmonogramu dnia,
5. brać udział w realizacji programu akcji,
6. szanować mienie, pomoce dydaktyczne, własność
innych uczestników akcji,
7. bez wiedzy wychowawcy nie oddalać się od grupy,
8. kulturalnie zachować się podczas spożywania posiłków,
9. zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
§6
Uczestnicy akcji „Zima w mieście 2016” mają prawo do:
1. spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku,
2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas akcji,
3. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu akcji
zgodnie z ich przeznaczeniem,
4. uzyskania niezbędnej pomocy ze strony wychowawców lub kierownika.
5. bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do wychowawcy a także wnoszenie
próśb i skarg.
§7
Postanowienia końcowe dotyczące akcji „Zima w mieście 2016”:
1. Za szkody wyrządzone przez dziecko – uczestnika akcji odpowiadają rodzice lub
opiekunowie prawni.

2. Samowolne oddalanie się od wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,
niewykonanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu akcji będzie karane
upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w akcji ,
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników podczas oraz za
zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników
akcji,
4. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Kierownik akcji.

