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Załącznik nr 3 

Regulamin zimowiska organizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem 

1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników zimowiska 

2. Regulamin obowiązuje w czasie zajęć prowadzonych w ramach zimowiska. 

3. Organizatorem wypoczynku jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny 

Januszewskiej  w Ciemnem. 

4. Zimowisko odbywa się w czasie ferii zimowych od 28 stycznia do 01 lutego  2019r.  

w systemie dziennym, w godzinach od 8.00 do 16.00. 

 

5. Organizator zapewnia uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie 

wypoczynku. 

6. Organizator nie zapewnia posiłków uczestnikom zimowiska. 

7. Istnieje możliwość wykupienia obiadu. Konieczne jest wówczas wcześniejsze 

złożenie deklaracji w kuchni szkolnej oraz uregulowanie płatności do 21 stycznia 2019 

roku. 

8. Uczestnikami zimowiska mogą być dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem. 

9. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie karty kwalifikacyjnej uczestnika zimowiska. 

10. Każdy uczestnik zostanie zapoznany z programem zimowiska i jego regulaminem. 

11. Program zimowiska obejmuje między innymi: 

wyjazd do kina (przejazd autokarem), 

 wyjazd na basen (przejazd autokarem), 

wycieczkę do Parku Trampolin (przejazd autokarem), 

wycieczkę na warsztaty profilaktyczne do Warszawy  (przejazd autokarem), 

zajęcia sportowe na terenie szkoły, 

zimowe warsztaty artystyczne na terenie szkoły, 

zajęcie z wykorzystaniem audiobooków dostosowanych do wieku dzieci, 

projekcję filmu profilaktycznego, 

zimowy turniej wiedzy, 
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gry planszowe, 

dyskotekę na zakończenie zimowiska. 

12. Uczestnik zimowiska zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

i regulaminów obowiązujących w szkole, w miejscach realizacji programu oraz do 

przestrzegania i wykonywania poleceń wychowawców, koordynatora zimowiska. 

13. Uczestnik zimowiska bierze udział we wszystkich zaproponowanych w programie 

rodzajach zajęć. 

14. Uczestnik zimowiska ma obowiązek dbać o czystość i porządek oraz powierzone 

mienie w miejscu odbywania się wszystkich zajęć oraz w autokarze. Rodzice (prawni 

opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 

uczestnika zimowiska. 

15. W przypadku rażącego łamania regulaminu uczestnik zimowiska zostanie 

skreślony z listy. 

16. Należy stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez 

opiekunów i inne osoby. 

17. Uczestnikowi zimowiska nie wolno oddalać się od grupy bez wiedzy 

wychowawcy. 

18. Uczestnik dba o szacunek do kolegów, wychowawców, innych osób starszych i 

samego siebie. 

19. Uczestnik zimowiska musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie 

spostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma 

obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę. 

20. Wszystkich uczestników na zimowisku obowiązuje zmiana obuwia. 

21. Organizator wypoczynku nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt 

elektroniczny, rzeczy wartościowe, pieniądze przynoszone przez uczestników na teren 

szkoły lub na wycieczki i wyjazdy. 


