
 

REGULAMIN 

Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej  

organizowanej przez Klub „Domatorek” Spółdzielni  Mieszkaniowej Domator w Kielcach 

 

1. Nieobozowa Akcja Letnia/Zimowa zapewnia zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat.  

2. Nieobozowa Akcja Letnia/Zimowa polega na organizacji zajęć stacjonarnych, między innymi - 

warsztatów integracyjnych, plastycznych oraz wycieczek pieszych i autokarowych. 

3. Organizatorem Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Domator” w Kielcach. 

4. Regulamin Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej obowiązuje:  

a) wszystkich uczestników Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej,  

b) rodziców i opiekunów,  

c) kierownika, instruktorów, opiekunów oraz wychowawców Nieobozowej Akcji 

Letniej/Zimowej.  

5. Nieobozowa Akcja Letnia/Zimowa odbywa się  w Osiedlowym Klubie „Domatorek”                       

ul. Massalskiego 4, w terminach:  

a) Letnia – w czasie wakacji, w miesiącu lipcu; 

     b) Zimowa – w okresie ferii zimowych. 

6. Nieobozowa Akcja Letnia/Zimowa odbywa się od poniedziałku do piątku, przez 5 dni 

roboczych,  w godzinach od 10:00 do 15:00.  

7. Zapisu na  Nieobozową Akcję Letnią/Zimową należy dokonać osobiście przekazując 

wypełnione i podpisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego Zgłoszenie uczestnictwa                    

w  Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej (załącznik nr 1), Klauzulę informacyjną                                        

o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2), oświadczenie   o stanie zdrowia dziecka  

(załącznik nr 3) i oświadczenie o odbiorze/powrocie dziecka z placówki (załącznik nr 4)  

w Osiedlowym Klubie „Domatorek”.  

8. Liczba miejsc na tygodniowych turnusach jest ograniczona. 

9. Pierwszeństwo udziału w Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej  mają dzieci rodziców będących 

Członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” w Kielcach.  

10. Udział  w  Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej jest odpłatny i ustalany Uchwałą Zarządu. 

a) wpłatę należy wnieść do pierwszego dnia każdego turnusu,  

b) brak terminowej wpłaty skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczestników. 

11. Zasady rezygnacji z udziału w Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej:  

a) Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej,  

b) Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do złożenia rezygnacji na piśmie. Rezygnacja 

wiąże się z brakiem zwrotu wpłaconej kwoty. 



12. Zgłoszenie uczestnictwa i oświadczenia – to dokumenty potwierdzające zgłoszenie dziecka na 

Nieobozową Akcję Letnią/Zimową. 

13. Ubezpieczenie NNW dziecka należy do Rodzica/Opiekuna prawnego.   

14. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców, instruktorów oraz kierownika. 

15. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników Nieobozowej Akcji 

Letniej/Zimowej w czasie jej trwania oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników,                           

a dokonanych przez innych uczestników – odpowiedzialność ta dotyczy rodziców.  

16.Organizator zaleca nie przynoszenie na zajęcia cennych urządzeń i przedmiotów 

wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) oraz nie bierze 

odpowiedzialności za tego typu przedmioty.  

17. Szczegółowy plan zajęć jest przedstawiany uczestnikom w pierwszym dniu zajęć.  

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.  

19. Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne do 

przeprowadzenia zajęć.  

20. Podczas Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną  

w kraju obowiązują szczególne zasady sanitarne:  

a) zajęcia będą organizowane w taki sposób aby uczestnicy przez większość czasu przebywali 

na powietrzu, 

b) minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza  niż            

4 m2  na 1 uczestnika zajęć,   

c) infrastruktura obiektu i sprzęt użytkowany przez dzieci będzie regularnie dezynfekowany, 

Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekującego oraz ciepłej wody do 

użytkowania na terenie placówki. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje 

(plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnia sprzęt              

i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie 

placówki,  

d) pracownicy przy wejściu do budynku dezynfekują ręce oraz stosują procedury 

bezpieczeństwa obowiązujące w czasie reżimu sanitarnego, 

e) Rodzic/Opiekun prawny będzie mógł odprowadzić dziecko wyłącznie do przestrzeni 

wspólnej, z której uczestnik Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej będzie odbierany przez 

Organizatora. Rodzic/Opiekun prawny nie ma możliwości wchodzenia do pomieszczeń, w 

których będą odbywały się zajęcia. Przy wejściu zostaną umieszczone płyny do dezynfekcji 

rąk dla uczestników Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej. Rodzice/Opiekunowie prawni 

zobowiązani są do dokładnego dezynfekowania rąk środkiem do dezynfekcji przed każdym 

wejściem do placówki. Obowiązkowe będzie również zakrywanie ust i nosa podczas 

przebywania na terenie placówki, 

f) Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualne osłony nosa                 

i ust do użycia podczas pobytu na Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej, 

h) dziecko, które bierze udział w Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej musi być zdrowe, co 

poświadczają Rodzice/Opiekunowie prawni w pisemnym oświadczeniu o braku u dziecka 



infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie zamieszkiwaniu                     

z osobą przebywającą na kwarantannie i o braku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie                    

przed rozpoczęciem Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej. W przypadku wystąpienia 

objawów choroby Organizator odmówi przyjęcia dziecka na zajęcia, gdyż będzie ono 

stanowiło potencjalne zagrożenie dla reszty podopiecznych oraz opiekunów, 

i) w przypadku wystąpienia u uczestnika Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej objawów 

chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności), Rodzic będzie 

zobowiązany do niezwłocznego odbioru dziecka z terenu placówki. Do czasu przyjazdu 

Opiekuna prawnego, uczestnik Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej będzie przebywał                 

w osobnej sali,  

j) w zakresie nieopisanym w Regulaminie Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej organizowanej 

przez Osiedlowy Klub „Domatorek” Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” w Kielcach 

obowiązują „Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci                  

i młodzieży” . 

21. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów               

o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.  

22. Organizator :  

a) Organizator i wychowawcy są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć 

dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo                 

w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny, a także 

zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie                                            

z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.  

b) Wychowawca ma obowiązek :  

• zapoznać się z kartami zgłoszeniowymi uczestników Nieobozowej Akcji 

Letniej/Zimowej, oświadczeniami Rodziców/Opiekunów prawnych,  

• pilnowania uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki, sprawowania opieki nad 

uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia oraz innych czynności opiekuńczych,  

• zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej,  

• poszanowania godności każdego uczestnika Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej,  

• na wniosek rodziców informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie zdrowia.  

23. Rodzice/ Opiekunowie prawni :  

a) są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem 

zajęć,  

b) są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca 

wypoczynku i z powrotem,  

c) składają oświadczenie, w którym określają czy po zajęciach dziecko wraca samodzielnie, 

czy jest odbierane przez upoważnioną do tego osobę.  

24. Uczestnicy :  

a) mają prawo do :  

• spokojnego radosnego i bezpiecznego wypoczynku,  

• uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych  podczas 

Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej,  

• wnoszenia próśb i skarg do wychowawców,  



• uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców lub kierownika.  

b) mają obowiązek :  

• wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia,  

• przestrzegać Regulaminu,  

• dbać o czystość i porządek oraz przestrzeganie zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia 

sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę, 

• zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku 

samodzielnego powrotu do domu),  

• mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie,  

• dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach,  

• posiadać napój, drugie śniadanie oraz odzież i obuwie dostosowane do warunków 

pogodowych, planowanych wycieczek, zabaw plenerowych, aktywności na dworze                             

i w pomieszczeniach.  

c) Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, 

wyposażenia i pomocy dydaktycznych.  

d) Samowolne oddalenie się uczestnika od opiekunów, niesubordynacja, 

niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie 

Regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:  

• upomnienie przez wychowawcę, kierownika,  

• powiadomienie rodziców o zachowaniu,  

• wykluczenie z Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej.  

25. Na zajęciach obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów i przekleństw, 

palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków i innych środków odurzających – 

dotyczy to uczestników i organizatorów.  

26. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika Nieobozowej Akcji 

Letniej/Zimowej jego Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy 

wyrządzonej szkody.  

27. Zgłoszenie dziecka do udziału w Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej oraz w szczególności 

wypełnienie Karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją powyższego „Regulaminu 

Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej organizowanej przez Klub „Domatorek” Spółdzielni  

Mieszkaniowej Domator w Kielcach”. 

28. „Regulamin Nieobozowej Akcji Letniej/Zimowej organizowanej przez Klub „Domatorek” 

Spółdzielni  Mieszkaniowej Domator w Kielcach” został  zatwierdzony Uchwałą Nr 11 / 2022 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” w dniu 14.01.2022 r. i wchodzi w życie                          

z dniem jej podjęcia. 


