
 

 

Regulamin akcji "Zima w  Mieście 2021" 

w Szkole Podstawowej nr 8 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich  

w Tarnowskich Górach 

1. W akcji ,,Zima w mieście 2021” organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 8 im. 

Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach, mogą brać udział tylko uczniowie 

tej szkoły. 

2. Akcja ,,Zima w mieście 2021” odbywa się w okresie ferii zimowych dla województwa 

śląskiego, od poniedziałku do piątku (11.01.2021 – 15.01.2021) wyłącznie w godz.  

9:00 – 14:00. 

3. Wszystkie zajęcia przygotowane w ramach trwania akcji „Zima w mieście 2021” są 

bezpłatne. 

4. Dziecko musi być przyprowadzone do placówki najwcześniej o godz. 8.45. 

Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do odbioru dziecka do godziny 14.00. 

5. Podczas akcji ,,Zima w mieście” dzieci nie są objęte opieką świetlicy szkolnej. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni, zobowiązani są do zapoznania się z: 

 planem i szczegółowym programem akcji, 

 godzinami rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych punktów programu. 

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

zajęć przygotowanego przez organizatorów.  

8. Warunkiem zapisu dziecka na akcję ,,Zima w mieście 2021” jest:  

 dostarczenie do sekretariatu szkoły (do dnia 18.12.2020 r.) prawidłowo 

wypełnionej i podpisanej (w zależności od sytuacji rodzinnej lub prawnej dziecka) 

przez oboje/ jednego z rodziców lub opiekunów prawnych: 

o Karty Uczestnika, 

o Podpisaniem Regulaminu akcji „Zima w Mieście 2021”.   

9. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci są zobowiązani do  zaopatrzenia dziecka w drugie 

śniadanie. 

http://www.opp4.waw.pl/2-uncategorised/119-regulamin-zmw2016.html


10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka w strój 

odpowiedni do pogody.  

11. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego 

zachowania dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie 

zachowanie  stać się powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach. 

12. Za szkody wyrządzone przez dziecko, odpowiedzialność ponoszą rodzice/ 

opiekunowie prawni. 

13. Program jest określony w sposób ramowy i przybliżony. Organizator zastrzega sobie 

prawo do wprowadzenia zmian wynikających z zainteresowań dzieci, pogody oraz 

przyczyn technicznych (obiektywnych). 

14. Podczas pobytu w placówce w ramach akcji ,,Zima w mieście” dzieci mają zakaz 

używania telefonów komórkowych oraz sprzętu elektronicznego typu: tablet, konsola 

do gier, smartwatch oraz inne urządzenia multimedialne. 

15. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt 

elektroniczny, przynoszony przez dzieci: telefony, urządzenia przenośne do gier, 

multimedia itp. 

16. Dzieci maja obowiązek zmiany obuwia na terenie szkoły 

17. W przypadkach nie ujętych w regulaminie należy kontaktować się z kierownikiem 

akcji – Panem Kamilem Białkiem. 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNKÓW: 

 

1. Przestrzegać Regulaminu akcji. 

2. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej (wytycznych GIS,MZ, MEN). 

3. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców i personelu szkoły. 

4. Brać udział w realizacji programu akcji. 

5. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 

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

7. Bez zgody wychowawcy nie oddalać się od grupy. 

 

 

 

 


