
Regulamin akcji „Lato w Mieście na Sportowo”  

organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach 

 

§ 1 

1. Pierwszeństwo przy przyjęciu na akcję „Lato w Mieście na Sportowo 2019” 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 „Lato 

w Mieście na sportowo 2019” pod warunkiem wolnych miejsc i jednocześnie ponoszą pełną 

odpłatność za prowadzone zajęcia. 

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 „Lato 

w Mieście na Sportowo 2019”). 

 

§ 2 

1. Rodzice lub prawni opiekunowie uczestników akcji zobligowani są do wypełnienia karty 

kwalifikacyjnej uczestnika i zapoznania się z Regulaminem akcji. 

2. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są  do opłaty za uczestnika (deklarowana 

liczba dni x ustalona kwota) w momencie składania karty uczestnika, w wyznaczonym 

terminie. Uczestnicy przyjmowani są na okres minimum jednego tygodnia. 

3. Odpłatność za udział w akcji wynosi 40 zł/dzień, tj.: 

- za tydzień 05-09.08.2019r. – 200 zł 

- za tydzień 13-16.08. 2019r. (z wyłączeniem 15.08.) – 160 zł 

- za tydzień 19-23.08.2019r. – 200 zł 

4. Pełna odpłatność dla osób wskazanych w §1 p. 2 wynosi  57 zł/dzień, tj.: 

- za tydzień 05-09.08.2019r. – 285 zł 

- za tydzień 13-16.08. 2019r. (z wyłączeniem 15.08.) – 228 zł 

- za tydzień 19-23.08.2019r. – 285 zł 

5. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą zgłosić rezygnację z uczestnictwa z akcji najpóźniej 

w 3 dni przed rozpoczęciem każdego tygodnia akcji. Za rezygnacje zgłoszone w terminie 

późniejszym dokonane wpłaty nie będą zwracane. 

6. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8:00 do godz.16:00. 

7. Odbiór uczestników akcji możliwy jest tylko przez osoby wcześniej wskazane przez 

rodziców lub prawnych opiekunów. 

8. Uczestnik samodzielnie może wracać do domu, po wcześniejszym złożeniu pisemnego 

oświadczenia przez rodziców lub prawnych opiekunów. 

9. Powrót do domu uczestnika zostanie odnotowany na liście obecności.   

 

§ 3 

 Obowiązki uczestników: 

1. Przestrzegać Regulaminu akcji. 

2. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i p. poż.. 

3. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom  kierownika i wychowawców. 



4. Przestrzegać harmonogramu dnia. 

5. Brać udział w realizacji programu akcji. 

6. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 

7. Szanować mienie, pomoce dydaktyczne, własność innych uczestników. 

8. Bez zgody wychowawcy nie oddalać się od grupy. 

9. Kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków. 

10. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek. 

 

§ 4 

Uczestnicy mają prawo do: 

1. Spokojnego wypoczynku. 

2. Udziału w zajęciach i imprezach organizowanych podczas akcji. 

3. Korzystania z urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu akcji, zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

 

§ 5 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie odpowiada za rzeczy zagubione i zniszczone przez 

uczestnika. 

2. Za szkody spowodowane przez uczestnika odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 

3. Nieprzestrzeganie Regulaminu akcji „Lato w Mieście na Sportowo 2019” przez uczestnika, 

skutkować będzie upomnieniem a w ostateczności wykluczeniem z udziału w akcji.  

4. Pozostawienie dzieci w placówce oznacza wyrażenie zgody na realizację programu zajęć 

przygotowanego przez organizatorów i przestrzeganie zasad właściwego zachowania się 

uczestnika w grupie. 
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