
REGULAMIN
,,Ferie zimowe ” realizowane w terminach

➩30.01- 03.02.2023
➪ 06.02-10.02.2023

§1

1. Opiekunowie na feriach zimowych dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak
najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz
zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

§2

1. Uczestnikami półkolonii letnich mogą być dzieci klas I-VI szkoły podstawowej. Uczestnicy
ferii zimowych przebywają pod opieką wychowawców .

§3

1. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać
oświadczenie.

§ 4

1. Uczestnicy ferii zimowych mają prawo do:

● spokojnego wypoczynku,
● uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas

turnusu,
● wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.

§ 5

1. Uczestnicy ferii zimowych  mają obowiązek:
• przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zasad uczestnictwa na feriach,
• przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.,
• trzymać się blisko grupy i opiekunów,
• bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
• szanować cudzą i osobistą własność,
• doceniać i szanować pracę innych.
• przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
• brać udział w realizacji programu ferii,
• zachować higienę osobistą , schludny wygląd i czystość,
• strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe

§ 6

1. Każdego uczestnika obowiązują następujące reguły:
• Za szkody spowodowane przez uczestnika ferii zimowych odpowiadają rodzice lub
prawni opiekunowie.



• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych w
stosunku do uczestników (włącznie ze skreśleniem z listy uczestników oraz niezwróceniem
płatności za niewykorzystaną część turnusu) w przypadku rażącego łamania zasad
uczestnictwa w feriach zimowych .

2. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:
• Dokonać wpłaty za pobyt dziecka na feriach zimowych.
• Dokonać wpłaty za turnus w dniu rozpoczęcia ferii zimowych . Brak wpłaty będzie
oznaczać rezygnację z turnusu.
• Zgłosić rezygnację dziecka z turnusu najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem.

§ 7

1. Inne (informacje praktyczne):
•Ferie zimowe odbywają się w Szkole podstawowej nr 6 w Śremie, od godziny 7.50 do
15.00 .
• Na feriach zimowych obowiązuje zakaz spożywania napojów energetycznych.
• Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników oraz za zniszczenia
rzeczy należących do dzieci – uczestników, a dokonanych przez innych uczestników ferii
zimowych.
• Organizator zaleca nie przynosić na cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych,
odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
• Przy zapisywaniu dziecka na ferie zimowe należy podać aktualny telefon kontaktowy do
rodzica lub opiekuna dziecka – uczestnika.

§ 8

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuje do wiadomości
i akceptuję jego treść

Data: …………………….. podpis rodzica/opiekuna: ………………………


