
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach 

 

Regulamin akcji „ZIMA W MIEŚCIE 2020” 

 

§1 

1. Uczestnicy akcji pozostają pod stałą opieką w terminie 10-14 lutego 2020r. w 

godzinach 7.00-17.00 i mają możliwość uczestnictwa w różnorodnych zajęciach 

wymienionych w załączonym programie. 

§2 

1. Pierwszeństwo przy przyjęciu na akcję „Zima w mieście 2020” mają dzieci, których 

rodzice są mieszkańcami Miasta Ząbki i rozliczają się w Urzędzie Skarbowym  

w Wołominie. Jeśli rodzina nie osiągnęła dochodu za rok poprzedni, a co za tym idzie 

nie może okazać się zeznaniem podatkowym, zobowiązana jest złożyć informację  

od Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach, o korzystaniu ze świadczeń 

OPS.  

2. Rodzice, którzy nie spełniają powyższych warunków mogą zapisać dziecko na akcję 

„Zima w mieście 2020” pod warunkiem wolnych miejsc i jednocześnie ponoszą pełną 

odpłatność za prowadzone zajęcia (obowiązkowa stawka za dzień pobytu dziecka 

wynosi  40zł plus nieobligatoryjnie koszty obiadów i wycieczek). 

3. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. warunków będzie pierwsza strona 

zeznania podatkowego za rok 2018 wskazującego miejsce zamieszkania w Ząbkach 

lub informacja z OPS w Ząbkach (dokument należy okazać do wglądu podczas zapisu 

dziecka na akcję „Zima w mieście 2020”). 

 

§3 

1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w akcji jest wypełnienie przez rodzica i dostarczenie 

do szkoły we wskazanym terminie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz 

uiszczenie opłaty stałej w wysokości 20zł/dzień (dotyczy dzieci, których rodzice są 

mieszkańcami Ząbek i rozliczają się US Wołomin) lub w wysokości 40 zł/dzień 

(dotyczy dzieci, których rodzice nie spełniają warunków, o których mowa  

w §2 niniejszego regulaminu).     

 

§4 

1. Wykupienie obiadów i udziału dziecka w wycieczkach/wyjściach w ramach akcji 

„Zima w mieście 2020” jest nieobowiązkowe.  

 

§5 

1. Wycieczki płatne odbędą się pod warunkiem zgłoszenia minimum 20 osób. 

Maksymalna liczba uczestników wycieczek to 90 osób. Decyduje kolejność wpłat. 

2. Oferta wycieczek może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od szkoły. 

 

§6 

1. Po złożeniu wypełnionej karty kwalifikacyjnej (w wyznaczonych dniach zapisów, 

zgodnie z harmonogramem) rodzic zgłaszający dziecko do udziału w akcji „Zima  

w mieście 2020” zobowiązany jest uiścić opłatę stałą i/ lub opłaty za obiady  

i wycieczki/wyjścia najpóźniej do 31.01.2020r.  

2. Nieuregulowanie opłat w wyznaczonym terminie jest równoznaczne  

z rezygnacją z udziału dziecka w akcji.  



3. Opłata stała oraz opłaty za obiady i wycieczki/wyjścia przyjmowane są w formie 

gotówkowej w kasie szkoły (w godzinach podanych w harmonogramie zapisów). 

 

§7 

1. Zwrot poniesionych opłat, tj. opłaty stałej, opłat za obiady i wycieczki/wyjścia  

w przypadku rezygnacji z udziału dziecka w wypoczynku jest możliwy  

po telefonicznym( tel. 22 781 60 66) lub osobistym zgłoszeniu tego faktu przez 

rodzica i uwarunkowany terminem zgłoszenia tego faktu: 

a) na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem „Zimy w mieście 2020” – zwrot w wysokości 

100% kosztów 

b) na 2 dni robocze przed rozpoczęciem „Zimy w mieście 2020” - zwrot w wysokości 

50% kosztów 

c) w pozostałych przypadkach – nie ma zwrotów. 

3. Zwrot w/w kosztów nastąpi w dniach: 24-28 lutego 2020r w kasie szkoły. 

                                                                                                                                                       

§8 

1. Dzieci przebywające w szkole w ramach akcji „Zima w mieście 2020”powinny 

posiadać obuwie na zmianę oraz wygodny strój do zabawy. 

2. Każde dziecko, po przybyciu do szkoły, zmienia obuwie i zostawia okrycie wierzchnie 

w szatni, po czym zgłasza się do świetlicy szkolnej w celu potwierdzenia obecności  

i odebrania identyfikatora. 

3. Po zakończonych zajęciach każdy uczestnik zobowiązany jest wymeldować się  

u wychowawcy świetlicy i oddać identyfikator. 

4. Dzieci powinny być odbierane z placówki punktualnie przez osoby wskazane w karcie 

kwalifikacyjnej lub wracają samodzielnie, jeśli taka informacja znajduje się we 

wspomnianej wyżej karcie. 

5. Dzieci nie mogą opuszczać placówki ani oddalać się bez wiedzy i zgody opiekunów. 

6. Pozostawienie dzieci w placówce oznacza wyrażenie zgody na realizację programu 

zajęć przygotowanego przez organizatorów i przestrzeganie zasad właściwego 

zachowania się w grupie. 

7. W przypadku nieprzestrzegania zasad właściwego zachowania w grupie (zachowania 

agresywne, zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci, nierespektowanie 

poleceń i uwag opiekunów) dziecko będzie skreślone z listy uczestników akcji „Zima 

w mieście 2020”. W takim przypadku rodzic ma prawo zwrotu kosztów 

niewykorzystanych przez dziecko obiadów oraz innych kosztów, które nie zostały  

z góry  poniesione lub ustalone przez organizatorów akcji „Zima w mieście 2020”,  

na rzecz podmiotów trzecich. 

 

 


