
 
REGULAMIN „AKCJI LATO 2020” 
w Szkole Podstawowej w Łazach 

1. Uczestnikiem AKCJI LATO 2020 może być każde dziecko będące uczniem Szkoły Podstawowej w 
Łazach.  

2. W wyjątkowych przypadkach zasady udziału ucznia w akcji reguluje indywidualny kontrakt 
podpisany przez Rodziców/Prawnych opiekunów.  

3. Dzieci przebywają pod opieką wychowawców w wyznaczonych godzinach od 7.30 do 17.00  
4. Warunkiem uczestnictwa dziecka w AKCJI LATO 2020 jest: 

 prawidłowo wypełniona Karta Uczestnika, przesłana na e-mail koordynatora:  
m.kowalska-dymek@lazy.edu.pl  

 podpisany Regulamin oraz Oświadczenie na temat COVID-19 
 Oświadczenie na temat samodzielnego powrotu dziecka do domu lub 
 Podpisanie „Informacji o osobach upoważnionych do przyprowadzania i odbioru 

dziecka”. 
* Podpisane dokumenty (3) dziecko przynosi pierwszego dnia AKCJI LATO 

5. Wpłaty w wysokości 10 zł za dzień proszę przesyłać na konto 
29 8022 0000 2001 0005 0135 0004 z dopiskiem Akcja Lato 

 Koszt obiadu to 8 zł (wpłaty i potwierdzenie przesyłamy od 22.do 24.06) 
 Koszt materiałów do zajęć to 2 zł 

Opłata na materiały jest dobrowolna 
6. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka na zajęcia i z powrotem. 

Dziecko jest przyprowadzane do szkoły przez  rodzica/opiekuna prawnego lub osobę 
upoważnioną* 

 Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w wypełnionej „Informacji 
o osobach upoważnionych do przyprowadzania i odbioru dziecka” (Załącznik). 

 
7. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani pozostawić 

wychowawcom taką informację w formie pisemnej*. 
8. Uczestnicy mają obowiązek:  
 brać udział w realizacji programu akcji;  
 podporządkować się poleceniom wychowawców;  
 zachować higienę osobistą i czystość;  
 szanować mienie, pomoce dydaktyczne;  
 przestrzegać regulaminów obiektów oraz zasad bezpieczeństwa podczas zabawy, zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych;  
9. W przypadku rażącego naruszania zasad bezpieczeństwa przez dziecko (samowolne oddalenie się 

od opiekunów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie 
regulaminu, agresję w stosunku do innych osób)  może ono zostać pozbawione możliwości 
dalszego udziału w zajęciach.  

10. Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.  
11. Organizator nie odpowiada za zagubienie, zniszczenie bądź kradzież wartościowych przedmiotów 

uczestników akcji. Każdy przynosi rzeczy wartościowe na własną odpowiedzialność.  
12. Rodzic zobowiązany jest zgłosić do koordynatora przynajmniej w przeddzień do g. 12.00 planowaną 

nieobecność dziecka na zajęciach, a tego samego dnia do 8.30 – nieplanowaną nieobecność.  
13. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wyposażenia dziecka w strój, dostosowany do 

warunków pogody i przewidzianych zajęć. 
14. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wyposażenia dziecka w drugie śniadanie, kanapkę 

na II śniadanie i podwieczorek oraz napoje (sok, woda). 
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. 

…………………………………………………………………….. 
data, podpis rodzica/prawnego opiekuna 



 

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót ze szkoty do domu mojego dziecka 

............................................................................ o godz.  ......................... ... 

oraz informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze 
szkoły do domu. 

 

 

(data i podpis rodziców lub prawnych opiekunów ) 

 

Dziecko będzie wracało samodzielnie, w towarzystwie brata/siostry ……………………………………………. 
(imię i nazwisko rodzeństwa) 

 

 

 


