Додаток 1
до Інструкції щодо Принципів
реалізації Варшавськоі акції
„Літо в місті” 2022
Положення про літній табір (ЛТ)
у …………………………………………………….
(повна назва школи/закладу освіти)

1.

Набір учнів варшавських шкіл та учнів з постійним місцем проживання у Варшаві до участі в акції «Літо у місті»
2022 здійснюється за допомогою електронної системи подачі заявок.

2.

Умови участі учня в Акції:




3.

наявність учнівського квитка варшавської школи (крім учнів реабілітаційних та реабілітаційно-освітніх
центрів) або постійного місця проживання у Варшаві,
подання правильно заповненої кваліфікаційної картки учасника з підтвердженням оплати за догляд
та харчування 1
дотримання правил регламенту ЛТ.

ЛТ працює потижнево, реєстрація учасників Варшавської кампанії «Літо у місті» 2022 проводиться не менш
ніж на один робочий тиждень (5 днів, крім святкових днів та за винятком останнього тижня).

4.

ЛТ працює від понеділка до п’ятниці в час від ………………....год. до…………….....год.

5.

Батьки/опікуни зобов'язані привезти дитину до закладу не пізніше ніж до 8.30 та забрати до часу заврешення
роботи табору. Недотримання часових рамок вважається порушенням правил і може призвести до
виключення дитини зі списку учасників Акції.
Учасник Акції у ЛТ отримує дворазове харчування, в тому числі одне гаряче та, залежно від потреб та

6.

погодних умов, напої/воду.
7.

Діти, які протягом навчального року користуються безкоштовним або частково оплаченим харчуванням,
звільняються від плати за догляд та харчування під час Акції, на підставі рішення директора школи або Центру
соціального захисту населення.

8.

9.

Підставою для звільнення від плати за догляд та харчування під час Акції є подання до ЛТ довідки зі школи чи
Центру соціального захисту населення про користування безкоштовним або частково оплаченим харчуванням
протягом навчального року.
Батьки, діти яких за медичними показаннями (на підставі медичної довідки) не можуть харчуватися на
загальних підставах, звільняються від оплати за харчування та зобов’язані самостійно забезпечити відповідне
харчування.

10. У разі відсутності учасника плата за догляд та харчування буде відшкодована до 3 жовтня 2022 року, за умов,
що:


до 14.00 год. дня перед тим, коли дитина буде відсутня, один із батьків/законних опікунів належно
попередить (телефонно, електронною поштою або особисто) та
 до 08.09.2022 року подасть заяви до ЛТ про відшкодування плати за догляд та харчування дитини в
рамках Варшавської акції «Літо у місті» 2022 за зразком, наданим у системі заявок або ЛТ.
Невиконання однієї з вищезазначених умов буде рівносильно відказу батьків від відшкодування виплат.
11. У неробочі дні інформування про відсутність учасника до ЛТ здійснюються виключно електронною поштою за
день, що переджає його відсутность.
12. Батьки/опікуни вносять оплату за:


догляд в розмірі 35 злотих/день на рахунок……………………………………………..……..



харчування в розмірі 15 злотих/день на рахунок …………………………….…………….………..

13. Батьки/опікуни зобов’язані забезпечити Учасника Акції одягом, взуттям та головним убором відповідно до
погодних умов та запланованих заходів.
14. Батьки/опікуни будуть інформовані про випадки неадекватної поведінки учасника Акції, особливо про
порушення правил безпеки. Неадекватна поведінка може бути причиною відсторонення Учасника Акції від
участі в заняттях.
15. Відповідальність за збитки, заподіяні Учасником Акції, несуть батьки/опікуни.

1

Не стосується учнів, звільнених від оплати.

16. Батьки/опікуни кандидата/учасника письмово, у тому числі електронною поштою, повідомляють керівника
табору про відмову від участі в Акції «Літо у місті» 2022.
17. Дводенна відсутність учасника розуміється як відмова від участі в Акції «Літо в місті 2022».
18. Організатор залишає за собою право змінювати програму та правила.

……………………………………….
(печатка відпочинкового закладу)

