
REGULAMIN AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE 2019” 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W PRUSZKOWIE 

 
w terminie od 28.01.2019 do 8.02.2019, w godzinach 800 -  1600 

 

1. Uczestnikiem „Zimy w mieście” może być dziecko uczęszczające do klas 1 – 8 Szkoły 
Podstawowej Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Szkoły Podstawowej Nr 10 
w Pruszkowie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w zimowisku jest prawidłowe wypełnienie i złożenie 
„Deklaracji udziału w zimowisku” oraz pokrycie kosztów. Koszt zimowiska obejmuje 
wycieczki, bilety wstępu, dojazdy autokarem, pomoce do zajęć itp. Dodatkowo, jeśli 
tak wynika z deklaracji, koszt obiadów. 

3. Deklaracje oraz wpłaty za wycieczki przyjmuje p. Katarzyna Bylina – kierownik 
świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 9, Pruszków, ul. Mostowa 6. 

4. WPŁATA ZA OBIADY /20 zł za tydzień/ będzie przyjmowana w kasie Szkoły 
Podstawowej Nr 9 w Pruszkowie. 

5. Po rozpoczęciu zimowiska możliwy będzie tylko zwrot kosztów, jeśli nieobecność 
zostanie wcześniej zgłoszona i będzie dłuższa niż jeden dzień. W przypadku 
niezgłoszenia nieobecności dziecka w trackie trwania zimowiska, koszty nie będą 
zwracane. 

6. Rezygnacja z zimowiska musi być złożona przed jego rozpoczęciem, na druku 
dostępnym na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Pruszkowie. 

7. Program zimowiska będzie dostępny na stronie internetowej Szkoły Podstawowej 
Nr 9 w Pruszkowie oraz wywieszony na terenie placówki. 

8. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z harmonogramem od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 800 – 1600. 

9. Uczestnicy mają obowiązek: 

a. przestrzegać zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i podczas wycieczek, 
b. stosować się do poleceń wychowawców, 

c. zachowywać się w sposób nieutrudniający innym udziału w zajęciach, 
d. nie oddalać się samowolnie od grupy, 

e. kulturalnie zachowywać się w stołówce, 
f. dbać o powierzony im sprzęt, 

g. zgłaszać do wychowawców wszelkie problemy oraz złe samopoczucie 
10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programy z przyczyn niezależnych. 

11. Zapisanie dziecka na zajęcia w ramach akcji „Zima w mieście 2019” jest 
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 


