REGULAMIN ZIMOWISKA
organizowanego

w Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu

1. Organizatorem zimowiska jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Stanisława
Konarskiego w Jarosławiu.
2. Zimowisko odbywa się w czasie ferii zimowych od 5 lutego 2018 r. do 9 lutego
2018 r.
3. Uczestnikami zimowiska są uczniowie klas 1 – 7
oraz uczniowie klas
gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego
w Jarosławiu.
4. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników zimowiska.
5. Organizator zimowiska zapewnia uczestnikom wypoczynku bezpieczne
i higieniczne warunki w czasie trwania zimowiska.
6. Każdy uczestnik zostanie zapoznany z programem zimowiska.
7. Program zimowiska obejmuje między innymi:
a) wyjście do kina,
b) wyjazd na kręgle do Szówska,
c) wyjazd na narty do Ośrodka Sportów Zimowych KiczeraSki w Puławach
Górnych,
d) zajęcia sportowe na sali gimnastycznej,
e) wyjście na lodowisko,
f) zajęcia czytelnicze w bibliotece szkolnej.
8. Uczestnik zimowiska jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i regulaminów
obowiązujących w szkole, miejscach realizacji programu oraz do przestrzegania
i wykonywania poleceń opiekunów i kierownika zimowiska.
9. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone przez uczestnika zimowiska.
10. Uczestnik zimowiska ma obowiązek dbać o czystość i porządek oraz powierzone
mienie w miejscu odbywania się wszystkich zajęć oraz w autokarze.
11. W przypadku nie przestrzegania regulaminu uczestnik zimowiska zostanie
skreślony z listy uczestników wypoczynku.
12. Uczestnik zimowiska ma obowiązek stosować się do wewnętrznych regulaminów
zajęć prowadzonych przez opiekunów i inne osoby.
13. Uczestnikowi zimowiska nie wolno oddalać się od grupy bez wiedzy opiekuna.
14. Uczestnik dba o szacunek do kolegów, opiekunów, innych osób starszych
i samego siebie.
15. Uczestnik zimowiska musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie
zauważenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma
obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę.
16. Organizator wypoczynku nie ponosi odpowiedzialności materialnej za wartościowe
rzeczy, telefony komórkowe, pieniądze pozostawione w szatni, nie oddane
w depozyt opiekunowi lub kierownikowi zimowiska.

