
Regulamin Akcji „Zima 2019” 

organizowanej przez Placówki Społeczno–Kulturalne 

Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej 

 
1. Regulamin podczas zajęć zimowych obowiązuje wszystkich uczestników, instruktorów  

i organizatorów. 
2. Akcja Zima 2019 prowadzona jest przez placówki Społeczno – Kulturalne Płockiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, tj.: Spółdzielczy Dom Kultury PSM L- W, Klub Osiedla 

„Łukasiewicza” PSM L- W, Klub Osiedla „Kochanowskiego” PSM L- W, Klub Osiedla „Dworcowa” 

PSM L- W w dwóch turnusach.  

3. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat. 

4. Podstawą uczestnictwa dziecka w zajęciach, jest zapisanie go przez przedstawiciela ustawowego lub 

opiekuna prawnego, zwanych dalej „opiekunami” na listę uczestników, czytelne wypełnienie karty 

zgłoszenia oraz podpisanie stosownych oświadczeń. 

5. Pierwszeństwo  uczestnictwa w zajęciach mają dzieci członków Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej L- 

W. W drugiej kolejności dzieci osób nie będących członkami zamieszkujące w zasobach PSM L-W, a 

następnie dzieci osób spoza zasobów. 

6. Uczestnictwo w zajęciach dzieci członków Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest bezpłatne. 

7.Odpłatność za udział w Akcji Zima dzieci osób niebędących członkami Spółdzielni         i dzieci osób 

spoza zasobów PSML-W każdorazowo ustala Zarząd PSML-W. Odpłatność winna zostać wpłacona 

na wskazane przez Spółdzielnię konto najpóźniej w pierwszym dniu Akcji Zima. Nie dopełnienie tego 

obowiązku przez opiekuna upoważnia do skreślenia dziecka z listy uczestników Akcji Zima. Osoby, 

które zalegają z płatnością za poprzednie Akcje Lato i Zima najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć 

muszą dostarczyć dowód rozliczenia należności.  

8. Koszty związane z organizacją atrakcji poza Placówkami pokrywają opiekunowie.  

9. O organizowanych wyjściach poza Placówki opiekunowie będą informowani dwa dni przed 

planowanym wyjściem. 

10. Zgoda opiekunów na wyjście oraz ewentualne wpłaty na wycieczki muszą być dostarczone do 

placówki przynajmniej jeden dzień przed planowanym wydarzeniem.  

11. Uczestnicy zajęć pozostają pod stałą opieką Instruktorów od poniedziałku do piątku  w godz.     9.00 

- 13.00. Od godziny 13.00 do 15.00 odbywać się będą zajęcia świetlicowe. 

12. Opiekunowie odpowiadają za bezpieczną drogę  dziecka do Placówki i z powrotem. 

13. Dowóz i odbiór uczestnika odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt opiekunów. 

14. Opiekunowie przyprowadzający oraz odbierający dziecko mają obowiązek zgłoszenia tych faktów u  

instruktorów. 

15. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu opiekunowie zobowiązani są do złożenia 

pisemnego oświadczenia. 

16. W wypadku naruszenia pkt.15 regulaminu Instruktorzy poszczególnych Placówek nie ponoszą 

odpowiedzialności za dziecko przebywające samodzielnie poza terenem Placówki, pomimo, że 

wpisane jest na listę dzieci korzystających z zajęć w godzinach  9.00 - 15.00. 

17.  Uczestnicy zająć mają obowiązek: 

- podporządkować się poleceniom instruktorów prowadzących zajęcia, 

- przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 

- brania czynnego udziału w zaplanowanych zajęciach, 

- postępowania zgodnie zasadami etyki i kultury, 

- przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż, 

- natychmiastowego poinformowania instruktora o zaistniałych problemach i wypadkach, 

- zapoznania się wraz z opiekunami z programem zajęć zimowych i regulaminem. 

18. Opiekunowie zobowiązani są do pisemnego poinformowania o stanie zdrowia dziecka oraz 

przyjmowanych lekach. 

 

 



19. Placówki PSM L-W zapewniają: 

- wykwalifikowaną opiekę instruktorską, 

- ubezpieczenie NW każdego uczestnika zajęć podczas wyjść poza teren Placówek, 

       - natychmiastowe powiadomienie opiekunów  o wszystkich sytuacjach dotyczących dziecka. 

20. Placówki PSM L-W nie zapewniają opieki medycznej 

21.Opiekunowie zapewniają napoje oraz posiłki.  

22. Za samowolne oddalenie się dziecka od instruktorów, niewykonywanie poleceń jak również nie  

      przestrzeganie regulaminu uczestnik może zostać usunięty z listy uczestników Akcji Zima 2019. 

23. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają opiekunowie. 

24. Organizatorzy nie odpowiadają materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione przez uczestników 

na zajęcia. 

25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w zaplanowanym programie zajęć feryjnych 

podyktowanymi szczególnymi względami, takimi jak awarie i zmiany warunków atmosferycznych. 

26. Podpisanie karty zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

27. Fotorelacje z Akcji Zima 2019 na stronach facebookowych poszczególnych Placówek: 

SDK -  www.facebook.com/sdk.psmlw 

KOŁ - www.facebook.com/klublukasiewiczaplock  

KOK - www.facebook.com/kok.psmlw  

KOD - www.facebook.com/kodworc.psmlw  


