INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU W SZKOLE PODSTAOWEJ NR 3
WARUNKI PRZYJĘCIA
Warunkiem przyjęcia dziecka na Lato w Mieście jest dostarczenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej
do 22 maja 2019 r.

Wpłaty za wyżywienie oraz program wycieczkowy należy uiszczać w terminach:
-od 1 do 5 lipca za turnus realizowany w lipcu,
-od 1 do 5 sierpnia za turnus realizowany w sierpniu.
– Wpłata kwoty 100,00 zł/tydz. na konto o numerze 50 8015 0004 0210 7565 2021 0104
– Wpłaty za posiłki 25,00 zł/tydz. na konto o numerze

23 8015 0004 0210 7565 2021 0105

Dokonując poszczególnych płatności należy podać imię i nazwisko dziecka oraz termin udziału dziecka
w programie.
REGULAMIN UCZESTNIKÓW PROGRAMU „MARECKIE LATO W MIEŚCIE 2019”
1. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 17.30 w okresie:
od 24 czerwca 2019r. do 26 lipca 2019 r. w Zespole Szkół nr 2, ul. Wczasowa 5 w Markach,
od 29 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Pomnikowa 21 w Markach.
2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej
do godz. 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki realizującej Program.
3. Warunki uczestniczenia ucznia w Programie:
a. posiadanie ważnej legitymacji szkolnej z mareckiej szkoły prowadzonej przez Gminę lub stałe
miejsce zamieszkania (zameldowania) w Markach oraz ważna legitymacja szkolna
i ubezpieczenie NNW dla dzieci z innych placówek szkolnych;
b. złożenie prawidłowo wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika;
c. uiszczenie opłaty za dzienne wyżywienie1 oraz program wyjazdowy (wycieczki).
4. Uczestnik programu otrzymuje (jednodaniowy obiad).
5. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na
wskazania lekarskie (zaświadczenie) są zobowiązani do przyniesienia dla dziecka posiłku
przygotowanego w domu.
6. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków
w ciągu roku szkolnego.
7. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za posiłki 2 oraz program wyjazdowy w wyżej
wymienionych terminach.
8. Opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do telefonicznego (ZS 2 - tel. 22 7811857, SP Nr 3 tel.
22 7811291) lub osobistego zgłoszenia nieobecności dziecka w danym dniu, najpóźniej do godz. 8.00.
9. W przypadku tygodniowej, zgłoszonej nieobecności dziecka w ramach zwrotu opłaty za
niewykorzystane przez dziecko posiłki, istnieje możliwość uczestnictwa dziecka w zajęciach w nowym
terminie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego po jego akceptacji przez Szkołę.
10. Z tytułu niezgłoszenia się dziecka do udziału w Projekcie o zwrot wpłat za wycieczki można ubiegać się
przed rozpoczęciem Projektu w każdej ze Szkół tj. ZS 2 do 24.06.2019 r. w oraz w SP nr 3 do 29.07.2019r.
11. Zajęcia opiekuńcze i profilaktyczne prowadzone w ramach Programu są bezpłatne.
12. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka w strój, nakrycie głowy i obuwie
stosownie do warunków atmosferycznych i przewidzianych zajęć oraz w wodę/napój w małej butelce
na czas wycieczek poza teren placówki,
13. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania dziecka,
szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem
wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach.
14. Za szkody wyrządzone przez uczestnika programu odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie
prawni.
1
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Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.
Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat

15. Wypełnienie karty kwalifikacyjnej nie gwarantuje miejsca w programie.
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.
Zapoznałem się z treścią regulaminu
.........................................
(data)

.................................................................
(podpis rodziców)

