
             Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  12/2017 Dyrektora OPP „175” z dnia 15.12.2017 r.     

 
Regulamin akcji „Lato i zima w mieście ” w OPP „175” 

 
1. Organizatorem akcji  jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” w Warszawie, 

ul. Niegocińska 2. 
2. Placówka może włączyć się do organizacji wypoczynku we współpracy z 

Biurem Edukacji miasta stołecznego Warszawy oraz urząd dzielnicy 
Mokotów. 

3. Akcja  w OPP „175” prowadzona jest w terminach określonych w 
zarządzeniu dyrektora  poprzedzającym każdą akcję. 

4. Rekrutacja odbywa się poprzez dostarczenie papierowej wersji „Karty 
Uczestnika” (dopuszcza się przesłanie skanu). 

5. „Kartę Uczestnika” należy wypełnić i dostarczyć do organizatora zgodnie 
z podanym w zarządzeniu terminem. 

6. „Kartę Uczestnika” należy pobrać on-line ze strony placówki 
WWW.ognisko175.edu.pl   

7. Potwierdzeniem przyjęcie dziecka jest otrzymanie informacji o przyjęciu 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

8. Rekrutacja może, ale nie musi odbywać się również drogą elektroniczną 
za pośrednictwem Biura Edukacji.               

9. Uczestnikiem akcji może zostać każde dziecko w wieku 6-12 lat. 
10.  Ilość miejsc na każdy dzień jest ograniczona i wynosi maksymalnie 16.  
11. W przypadku więcej chętnych niż miejsc o przyjęciu na akcję decyduje 

komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, która 
wcześniej opracowuje kryteria. 

12.  W jednej „Karcie Uczestnika” można zaznaczyć dowolną liczbę dni. 
13.  Jedna „Karta Uczestnika” nie może zawierać danych więcej niż jednego 

uczestnika. 
14.  Jeden rodzic może złożyć jedno zgłoszenie (nie dotyczy rodzeństwa). 
15.  Rezerwacje dokonywane po terminie, w tym podczas trwania akcji, 

możliwe są jedynie po potwierdzeniu wolnych miejsc przez organizatora. 
16. Organizator zapewnia bezpłatną opiekę i bezpłatne zajęcia w siedzibie 

placówki. 
17. Organizator jest sponsorem nagród za przeprowadzone konkursy 

podczas akcji lub upominki za wzorowe zachowanie. 
18.  Organizator zapewnia wodę do picia. 
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu w 

przypadku nagłych zmian warunków atmosferycznych lub innych 
ważnych powodów. 

http://www.ognisko175.edu.pl/


20. Organizator zapewnia jednolity strój (kamizelka) lub inne 
charakterystyczne dla grupy opaski, chusty. 

21.  Rodzice ponoszą koszty biletów wstępu do obiektów  sportowych i 
kulturalnych.  

22.  Rodzice zapewniają dzieciom drugie śniadanie (kanapkę, owoce).  
23. Rodzice ubierają dziecko stosownie do pogody i do miejsca w którym 

odbywają się zajęcia.  
24.  Nauczyciele ogniska dokładają wszelkich starań, aby czas spędzony pod 

ich opieką był bezpieczny, aktywny, twórczy, przyjazny i ciekawy. 
25.  Uczestnicy akcji mają obowiązek stosowania się do poleceń nauczycieli          

i zachowywania się w sposób nieutrudniający innym udziału  w zajęciach. 
26.  W przypadku rażącego naruszania zasad bezpieczeństwa przez dziecko 

organizator zastrzega sobie prawo do: 
1) prośby o wcześniejsze odebrania dziecka przez rodzica lub opiekuna 

wyznaczonego w „Karcie Uczestnika”; 
2) udziału rodzica lub opiekuna w następnych zajęciach; 
3) zapewnieniu dziecku opieki bez udziału w zajęciach z grupą. 

27.  Rodzice zobowiązują się do naprawienia, bądź pokrycia kosztów 
naprawy szkód wyrządzonych przez dziecko. 

28.  W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane o wyznaczonej porze 
nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub 
osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie. 

29.  Gdy pod wskazanymi numerami telefonów w „Karcie Uczestnika” nie 
można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób 
upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w ognisku max 1 
godzinę.  

30.  Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora ogniska. 
31.  Dyrektor ogniska podejmuje decyzję o poinformowaniu policji o 

niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka.  
32.  W przypadku powtórnego spóźnienia rodziców lub osób wymienionych 

w  „Karcie Uczestnika” dyrektor powiadamia o zaistniałej sytuacji policję. 
33.  Zapisanie dziecka na zajęcia akcji w OPP 175” jest równoznaczne z 

akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr  12/2017 Dyrektora OPP „175” z dnia 15.12.2017 r. 
………………………………………. 

(pieczęć placówki) 

KARTA UCZESTNIKA  

Akcji „Lato i zima w mieście ” w OPP 175” 
 
 

Imię i nazwisko dziecka ……..……………………………………………………………….… 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………. 

Telefony kontaktowe do rodziców/opiekunów …………………………………………………. 

Adres e-mail  ………………………………………………………………………....... 

Klasa ………………nr legitymacji szkolnej …………………………………………………… 

Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka (np. na co dziecko jest 

uczulone, czy choruje przewlekle, czy przyjmuje leki i w jakich dawkach, jak znosi jazdę 
środkami komunikacji miejskiej, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary itp.): 
 

………………………………………………………………………………………………... 
(proszę wpisać ) 

Zgłaszam pobyt mojego dziecka w terminie*: 

25.06* 26.06* 27.06* 28.06* 29.06* 

     

*ZAZNACZYĆ KRZYŻYKIEM: „X” (nie może być skreśleń, poprawek) 

Powrót dziecka do domu: 

- dziecko samodzielnie wraca do domu Tak/Nie* (*niepotrzebne skreślić)  

- dziecko będzie odbierane przez: 

 

………………………………………………………………………………………………... 
(proszę wpisać imię i nazwisko) 

 

 
Oświadczam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc                
w zapewnieniu właściwej opieki mojemu dziecku w OPP „175”  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w „Karcie Uczestnika” 
w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka. 
 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z  Regulamin akcji „Lato i zima i w mieście” w OPP 175”               
i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
 
 
 

……………………….  ……….…………………………………………………............ 
                  (Data)          (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka) 


