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REGULAMIN UCZESTNICTWA W  POWIATOWYCH  

FERIACH ZIMOWYCH ZIMA w LESIE 2015r.  
 

1. Uczestnik ferii zobowiązany jest stosować się do poleceń wychowawców 
oraz do poniŜszego regulaminu. 

2. W czasie zajęć  opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy lub inni 
nauczyciele pełniący rolę wychowawców przydzielonych do danej grupy.  

3. Przed wyjazdem na zajęcia opiekun sprawdza, czy ubranie ucznia jest 
dostosowane do warunków pogodowych. 

4. O wszelkich dolegliwościach zdrowotnych naleŜy bezzwłocznie 
poinformować  nauczyciela lub opiekuna. 

5. Uczestnik ferii zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację 
szkolną. 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, 
rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione podczas pobytu oraz w 
środkach transportu. 

7. Podczas pobytu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i 
uŜywania środków odurzających. 

8. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone przez uczestnika podczas podróŜy i pobytu. 

9. Uczestnik zajęć ma obowiązek dbać o czystość i porządek oraz powierzone 
mienie w miejscu prowadzenia zajęć i poza jego terenem. 

10. Uczestnikowi zajęć nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren miejsca  
prowadzenia zajęć  bez wiedzy wychowawcy. 

11.  Uczestnik ma obowiązek mieć szacunek do kolegów, wychowawców,  
innych osób starszych i samego siebie. 

12.  Uczestnik zajęć musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie  
spostrzeŜenia sytuacji stwarzającej zagroŜenie dla Ŝycia i zdrowia innych,   
ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę. 

13.  Organizator nie ubezpiecza uczestników.  
14.  KaŜdy z opiekunów z jednostek delegujących zapozna swych uczestników  

 z powyŜszymi punktami regulaminu. 
15.  Przypominamy, Ŝe pobyt kaŜdej grupy zorganizowanej w ramach Akcji 

Powiatowe Ferie Zima w lesie 2015r. musi być zgłoszony do Kuratorium 
Oświaty. Takiego   zgłoszenia dokonują jednostki delegujące poprzez 
wypełnienie elektronicznego formularza na stronie: 
www.wypoczynek.men.gov.pl oraz przesłania tego zgłoszenia w wersji 
papierowej do Kuratorium Oświaty w Warszawie.  

 
 


