
REGULAMIN
zajęć 

„Wakacje 2022

I. Cele
1. Regeneracja sił psychofizycznych dzieci. 
2. Poprawa sprawności i tężyzny fizycznej.
3. Zapoznanie z otaczającą przyrodą.
4. Poprawa funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
5. Rozwijanie zainteresowań sportowych.
6. Kształtowanie poczucia własnej wartości.
7. Uczenia zdrowych nawyków.
8. Dostarczenie dzieciom i młodzieży podstawowej wiedzy na temat uzależnień i ich 

oddziaływania na organizm, zdrowie i  zachowanie człowieka.
9. Reagowanie na pojawiającą się agresję, przemoc oraz wzbudzanie odpowiedzialności za 

własne i cudze zdrowie.
10. Nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych oraz rozwijanie umiejętności rozwiązywania 

konfliktów bez przemocy.
11. Wskazywanie na szkodliwość używek oraz ukazywanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą 

uzależnienia i uzależnienia nowej generacji.
12. Propagowanie zdrowego stylu życia.

II. Termin, miejsce i opłata
1. Zajęcia odbywają się w 2 terminach zgodnie z harmonogramem dostępnym na naszych 

stronach (Turnus I: 06 – 15.07.2022r. i Turnus II: 02 – 12.08.2022r.)
2. Zapisy ruszają w dniu 14 czerwca 2022 r. od godz. 8:00 w recepcji MOSiR we Włodawie

III. Warunki uczestnictwa i zgłoszenie
1. Dziecko musi być w przedziale wiekowym 8-12 lat (rocznik 2014-2010).
2. Zajęcia adresowane są do dzieci zamieszkałych we Włodawie.
3. Liczba miejsc jest ograniczona do 50 uczestników na jednym turnusie.
4. Dziecko może uczestniczyć wyłącznie w jednym wybranym turnusie
5. Rodzic/Opiekun prawny musi dopełnić formalności zgłoszeniowych, poprzez złożenie 

bezpośrednio w siedzibie organizatora wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenie dziecka 
(załącznik nr 1)  i dopełnić zobowiązań zawartych w karcie. Karta jest dostępna na stronie 
organizatora.

6. Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wyczerpania limitu miejsc. Nabór prowadzony jest
jednocześnie na dwa turnusy.

7. Data wpływu zgłoszenia i wywiązanie się z zobowiązań zawartych w Karcie zgłoszenia decyduje
o końcowym zakwalifikowaniu dziecka do udziału w zajęciach. W przypadku nie dopełnienia 
formalności dziecko zostanie skreślone z listy uczestników.



IV. Postanowienia ogólne
1. Każdy uczestnik zajęć  zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik zajęć ma obowiązek:

a) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć, 
b) dbać o czystość i porządek oraz powierzone mu mienie w miejscu przebywania i poza 

terenem,
c) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i dostosować się regulaminów zajęć prowadzonych 

przez kadrę,
d) stosowania się do poleceń prowadzących,
e) informowania osób prowadzących zajęcia o każdej chorobie i złym samopoczuciu.

3. Uczestnikowi zajęci nie wolno oddalać sie od grupy i opuszczać terenu obiektów lub 
wyznaczonego obszaru bez wiedzy prowadzących.

4. Uczestnik powinien mieć szacunek dla kolegów, kadry, innych osób starszych i samego 
siebie.

5. Każdy dziecko ma prawo:
a) udziału we wszystkich zajęciach programowych,
b) wyrażania swoich poglądów,
c) pomocy personelu w sytuacji pojawienia się problemów,
d) bezpiecznego i radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony prowadzących.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty, sprzęt elektroniczny 
i inne wartościowe przedmioty, które nie zostały zdeponowane u prowadzących.

7. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez 
swoje dzieci.

8. Nie przestrzeganie Regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:
a) upomnienie przez prowadzącego zajęcia,
b) powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych o zachowaniu,
c) wydalenie - skreślenie z listy uczestników z zajęć (rodzic lub prawny opiekun powinien 

odebrać dziecko niezwłocznie lub w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia).
9. W przypadku poważnego naruszenia reguł zajęć uczestnik po wcześniejszym zawiadomieniu

rodziców może zostać skreślony z listy uczestników, bez możliwości zwrotu wpłaty za 
uczestnictwo. 

 Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:
a) udostępniają organizatorowi numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację,
b) jeżeli dziecko bierze leki rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany dostarczyć piemną zgodę na 

podawanie leków i instrukcję dawkowania leków.

V.  Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć w przypadku:
a) niekorzystnych warunków atmosferycznych,
b) wytycznych związanych z sytuacją epidemiologiczną,
c) oraz innych nieprzewidzianych sytuacji niezależnych od organizatora.
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