Załącznik do Zarządzenia Nr 77/2017
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 15 maja 2017 r.

Regulamin akcji „Lato w mieście 2017”
Gmina Zakroczym
§ 1. Regulamin akcji „Lato w mieście 2017”, zwanej dalej „akcją”, obowiązuje:
1) wszystkich uczestników akcji;
2) rodziców i opiekunów;
3) kierownika oraz wychowawców.
§ 2. Organizacja akcji „Lato w mieście 2017” odbywa się na następujących zasadach:
1) organizatorem akcji jest gmina Zakroczym;
2) uczestnikami akcji są dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół, dla których organem prowadzącym jest
gmina Zakroczym;
3) miejscem organizacji akcji „Lato w mieście 2017” jest:
a) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu, ul. O.H. Koźmińskiego 63, 05-170 Zakroczym
w terminie od 26.06.2017 r. do 30.06.2017 r.,
b) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku, Wygoda Smoszewska 16a, 05-170
Zakroczym w terminie od 03.07.2017 r. do 07.07.2017 r.,
c) Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach, Wojszczyce 4a, 05-180 Pomiechówek
w terminie od 10.07.2017 r. do 14.07.2017 r.;
4) akcja „Lato w mieście 2017” odbywa się w następujących godzinach:
a) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu od godz. 09:00 do godz. 13:00,
b) w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku od godz. 8:30 do godz. 12:30,
c) w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach od godz. 9:00 do godz. 13:00;
5) zgłoszenie dziecka następuje na podstawie oświadczenia wyrażającego chęć rodzica do udziału dziecka
w akcji a następnie poprzez wypełnienie przez rodzica (prawnego opiekuna) karty kwalifikacyjnej;
6) ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń i złożenie do
dnia 31.05.2017 r. oświadczenia o którym mowa w pkt. 5;
7) zajęcia odbywają się pod nadzorem kierownika i opieką wychowawców;
8) uczestnicy uczęszczający do danej szkoły, którzy korzystają z dowozu, mają zapewniony dowóz w czasie
trwania akcji;
9) program akcji jest określony w sposób ramowy i przybliżony; organizator zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian wynikających z zainteresowań dzieci, pogody oraz przyczyn technicznych;
10) wpisanie dziecka na listę uczestników i pozostawienie w placówce oznacza wyrażenie zgody na realizację
programu zajęć przygotowanego przez organizatorów;
11) organizator nie zapewnia posiłków;
12) w ramach akcji uczestnicy mają zapewnioną butelkowaną wodę do picia;
13) 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. Celem akcji „Lato w mieście 2017” jest:
1) stworzenie radosnego, pogodnego nastroju przez zabawę i czynny wypoczynek;
2) nauka nowych gier, zabaw i piosenek;
3) integracja dzieci;
4) nauka spędzania czasu wolnego w aktywny i zdrowy sposób;
5) dbanie o higienę osobistą i estetykę otoczenia;
6) poznanie środowiska przyrodniczego, historii i kultury regionu.
§ 4. Założenia wychowawcze i programowe akcji „Lato w mieście 2017”:
1) wzbogacanie wiedzy o środowisku, w którym żyjemy;
2) wdrażanie uczestnikom zasad dbania o zdrowie i higienę;
3) wypoczynek dzieci w sposób czynny i ciekawy, podkreślenie zależności dobrym, prawidłowo
zorganizowanym wypoczynkiem a zdrowiem psychicznym;
4) organizacja wycieczek krajoznawczych;
5) kształtowanie umiejętności empatycznego współdziałania w grupie;
6) nadzór nad odpowiednim ubiorem, piciem odpowiedniej ilości wody;
7) integracja dzieci poprzez pracę w zespole;
8) rozwijanie poczucia odpowiedzialności i samodzielności;
9) pobudzanie potrzeb współdziałania oraz wyrażania myśli i uczuć;
10) inicjowanie współzawodnictwa;
11) poznawanie sposobów komunikacji z ludźmi;
12) kształcenie kultury obcowania z przyrodą;
13) poznawanie zasad odpowiedniego i bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach
(środki komunikacji, obiekty muzealne i sakralne, obiekty przyrodniczo-krajobrazowe, miejsca pamięci
narodowej);
14) uświadamianie konieczności ochrony środowiska naturalnego oraz właściwego zachowania na terenie
parków narodowych, rezerwatów;
15) stała troska o kulturę języka;
16) zdyscyplinowanie uczestników akcji poprzez zapoznanie ich z regulaminem BHP i Ppoż.
§ 5. Zajęcia realizowane w ramach akcji "Lato w mieście 2017" oraz program wypoczynku organizowane
są w następujący sposób:
1) zajęcia prowadzone w ramach akcji są bezpłatne;
2) rodzaje zajęć określa program wypoczynku, określony w sposób ramowy i przybliżony;
3) program wypoczynku uwzględnia następujące rodzaje zajęć:
a) zajęcia sportowo-rekreacyjne (m. in. gry, zabawy, spacery, wyjazdy na basen),
b) zajęcia kulturalno-rozrywkowe (m. in. zajęcia plastyczne, świetlicowe, wyjazdy do kina),
c) zajęcia o charakterze poznawczym (m. in. poznawanie środowiska przyrodniczego, historii i kultury
regionu, zwiedzanie),
d) zajęcia o charakterze wychowawczo-profilaktycznym (m. in. zapoznawanie z regulaminami i zasadami
obowiązującymi podczas akcji, bezpiecznym wypoczynkiem, zasadami współżycia w grupie,
wykazywaniem przewagi odpoczynku czynnego and biernym).

§ 6. Obowiązki kadry wypoczynku w ramach akcji „Lato w mieście 2017”, tj. kierownika akcji
koordynującego całość wypoczynku i pełniącego nadzór nad prawidłowym przebiegiem wypoczynku oraz
wychowawcy wypoczynku są ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).
§ 7. Rodzice (prawni opiekunowie) podczas akcji są odpowiedzialni za:
1) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z planem zajęć;
2) 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;
6) do wyposażenia dziecka w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych
i przewidzianych zajęć.
§ 8. Uczestnicy akcji „Lato w mieście 2017” mają obowiązek:
1) przestrzegać regulaminu akcji „Lato w mieście 2017”;
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) zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
§ 9. Uczestnicy akcji „Lato w mieście 2017” 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.
§ 10. Postanowienia końcowe dotyczące akcji „Lato w mieście 2017”:
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 akcji oraz za zniszczenia rzeczy
należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników akcji;
4) w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Kierownik akcji;
5) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu;
6) organizacja wypoczynku odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

