
REGULAMIN  
FERII ZIMOWYCH 2022 z MOS Zatoka 

 

1. Uczestnikami ferii zimowych mogą być dzieci w wieku od 5 do 13 lat. 

2. Uczestnicy ferii zimowych przebywają pod opieką wychowawców w godzinach: 

 25.01.2022 – 10:00-12:00 – basen 

 27.01.2022 – 10:00-12:00 – hala tenisowa, 12:30-14:00 – basen 

 31.01.2022 - 10:00-12:00 – hala tenisowa, 12:30-14:00 – basen 

 02.02.2022 - 10:00-12:00 – basen 

 04.02.2022 – 11:00-15:00 – Wyjazd na lodowisko 

Lista uczestników ferii tworzona jest na każdy wyżej wymieniony dzień. Dzienny limit 

miejsc to 25 osób (zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie (55) 230 44 wew. 17 lub 

osobiście) 

3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci 

odbierane są z placówki wyłącznie przez osoby dorosłe. 

4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani do 

zaznaczenia tego w KARCIE UCZESTNIKA FERII z MOS Zatoka 2022. 

5. Uczestnicy ferii zimowych mają prawo do: 

a) spokojnego wypoczynku, 

b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych 

podczas ferii zimowych, 

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu ferii 

zimowych. 

6. Uczestnicy mają obowiązek: 

a) podporządkować się poleceniom wychowawców, 

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 

c) brać czynny udział w realizacji programu ferii zimowych, 

d) zachować higienę osobistą, 

e) szanować mienie oraz pomoce dydaktyczne, 

f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków, 

g) przestrzegać zasad poruszania się po drogach.  

7. Samowolne oddalenie się od wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane 

upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w feriach 

zimowych. 

8. Uczestnik zobowiązany jest do: 

 nie oddalania się z terenu ferii bez wiedzy opiekuna grupy, 

 dbania o czystość osobistą oraz ład, porządek i poszanowanie mienia, 

 przestrzegania rozkładu dnia, 

 przestrzegania regulaminu ferii zimowych. 

9. Uczestnik ferii zimowych jest uśmiechnięty, wesoły, nigdy nie narzeka oraz chętnie służy 

pomocą młodszym i słabszym. 

10. Zasady odpłatności: 

a) Basen - koszt wejścia na basen 2zł 

b) Wyjazd na lodowisko – uczestnicy ponoszą koszt za wypożyczenie łyżew 8zł, opłatę 

za przejazd oraz wejście na lodowisko zabezpiecza Organizator. 


