
REGULAMIN „CIEKAWYCH FERII” 
W SP NR 50  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI
1. Regulamin ferii obowiązuje wszystkich uczestników.
2.  Zgłoszenie  na  ferie  jest  możliwe  poprzez  złożenie  Karty  kwalifikacyjnej
w sekretariacie szkoły.
3.  Złożenie  Karty  kwalifikacyjnej  oznacza  akceptację  niniejszego  regulaminu  przez
rodziców/opiekunów.
4. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę od godz. 7.30 do godz. 16.00.
5.  Zajęcia  programowe  będą  odbywały  się  wg  szczegółowego  harmonogramu,  który
zostanie przedstawiony pierwszego dnia po podziale uczestników na trzy grupy.
6. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do szkoły i z
powrotem.
7. Dowóz i odbiór dziecka - uczestnika ferii odbywa się we własnym zakresie i na własny
koszt rodziców/opiekunów.
7.  Rodzice/opiekunowie  mają  obowiązek  zgłoszenia  odbioru  dziecka  z  ferii
u wychowawcy lub koordynatora ferii.
8. Istnieje możliwość odebrania dziecka wcześniej lub przyprowadzenia później. Fakt ten
należy ustalić z wychowawcą lub kierownikiem ferii telefonicznie lub osobiście.
9. Dziecko może odebrać osoba upoważniona, legitymująca się dokumentem tożsamości
oraz pisemnym upoważnieniem od rodzica / opiekuna (według wzoru).                    O takim
fakcie każdorazowo rodzic / opiekun informuje telefonicznie wychowawcę lub kierownika
ferii.
10. W przypadku rezygnacji z ferii:
a) do dnia 19.01.2018r. organizator zwróci w całości wniesioną opłatę,
b) w czasie trwania turnusu- wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
11. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za turnus
ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot kosztów.
12.  W  przypadku  samodzielnego  powrotu  dziecka  do  domu,  rodzice/opiekunowie  są
zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie (według wzoru).
13. Uczestnicy ferii mają prawo do:
a) spokojnego wypoczynku,
b)  uczestniczenia  we  wszystkich  programowych  zajęciach,  organizowanych  podczas
danego turnusu,
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu ferii
d) uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy lub kierownika ferii,
e) korzystania z telefonu komórkowego za zgodą wychowawcy wyłącznie  w celu kontaktu
z rodzicami/ opiekunami.
14. Uczestnicy ferii mają obowiązek:
a) podporządkowania się poleceniom wychowawcy i kierownika ferii,
b) przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,
c) brania czynnego udziału w programowych zajęciach,
d) posiadania obuwia i stroju sportowego,
e) postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,
f) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,
g) szanowania rzeczy własnych i kolegów,
h) przestrzegania ogólnych zasad BHP i przeciwpożarowych,
i) natychmiastowego powiadomienia wychowawcy lub kierownika ferii o zaistniałych
problemach i wypadkach,
j) zapoznania się wraz z rodzicami/opiekunami z programem ferii, regulaminem ferii oraz
bieżącymi  informacjami  organizacyjnymi  dotyczącymi  ferii,  zamieszczanymi  na  tablicy
ogłoszeń.



15.  Za  umyślne  szkody  wyrządzone  przez  dziecko,  materialnie  odpowiedzialni  są
rodzice/prawni opiekunowie.
16.  Samowolne  oddalenie  się  dziecka  od  wychowawców,  niewykonywanie  poleceń
wychowawców,  jak również nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem,
naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału                            w feriach.
17. Opłata za ferie w przypadku karnego wykluczenia uczestnika nie będzie zwracana.
18. Organizator ferii zobowiązuje się do zapewnienia :
a) dwóch posiłków dziennie- obiadu i podwieczorku,
b) wykwalifikowanej opieki pedagogicznej,
c) realizacji zajęć zgodnych z programem ferii z zastrzeżeniem pkt. 20,
d) materiałów do zajęć,
e)  natychmiastowego  powiadomienia  rodziców  lub  opiekunów  uczestnika  ferii
o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,
f) infrastruktury do realizacji programu ferii z zachowaniem zasad BHP i ppoż.,
19. Organizator nie odpowiada materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia
przez uczestników ferii.
20. Organizator ferii zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w harmonogramie zajęć
podyktowanych szczególnymi względami, na które nie ma bezpośredniego wpływu.
21.  W  przypadkach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  mają
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz wewnętrzne regulaminy i przepisy szkoły.
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Białystok, 02.01.2018r.


