
Regulamin ZIMOWISKA 

organizowanego w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta  

 

 

1. Organizatorem zimowiska jest Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta  

w Wasilkowie. 

2. Zimowisko odbywa się w czasie ferii zimowych od 25 stycznia 2016 do 3 lutego 2016. 

3. Uczestnikiem zimowiska są uczniowie klas I – VI Szkoły Podstawowej im. Króla 

Zygmunta Augusta w Wasilkowie. 

4. Uczestnikiem zimowiska może być również uczeń innej szkoły,  

po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta  

w Wasilkowie, na pisemną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). 

5. Warunkiem uczestnictwa w zimowisku jest złożenie „Karty Kwalifikacyjnej uczestnika 

w zimowisku” oraz pokrycie kosztów zajęć zgodnie z terminami podanymi w ofercie. 

6. O zakwalifikowaniu dziecka na zimowisko, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, 

decyduje kolejność złożenia deklaracji i uiszczenia opłaty. 

7. Wpłaty należy dokonać w sekretariacie szkoły. 

8. Organizator zimowiska zapewnia opiekunów z odpowiednim przygotowaniem 

pedagogicznym. 

9. Każdy uczestnik otrzymuje program zimowiska. 

10. Program zimowiska obejmuje między innymi: 

 opiekunów grup z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, 

 zajęcia ruchowe - gry i zabawy w sali gimnastycznej, zajęcia plastyczne, zajęcia 

komputerowe, wyjazdy  do kina,  

 wycieczki i spacery po okolicy, saneczkarstwo (przy odpowiedniej pokrywie 

śniegu), 

 ognisko, 

 wyżywienie: obiad i podwieczorek. 

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu zajęć ze względów 

organizacyjnych. 

12. W przypadku niezakwalifikowania się uczestnika na zimowisko z powodu braku miejsc 

będzie zwracana całość uiszczonej kwoty. 

13. W przypadku rezygnacji z zimowiska istnieje możliwość zwrotu gotówki. 

14. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zimowiska z przyczyn niezależnych od 

organizatora oraz innych przyczyn. 

15. W przypadku odwołania zimowiska organizator zwraca całość kosztów wniesionych 

przez uczestnika. 

16. Uczestnik zimowiska zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów 

obowiązujących w szkole, miejscach realizacji programu oraz do przestrzegania 

i wykonywania poleceń wychowawców, kierownika zimowiska. 

17. Organizator zimowiska nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy 

wartościowe uczestnika zimowiska. 

18. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody 

wyrządzone przez uczestnika zimowiska. 


