Regulamin Zimowiska - ZIELENIEC 2020
I. Uczestnik zimowiska ma prawo:
1. do udziału we wszystkich zajęciach programowych realizowanych podczas zimowiska z pełnym
zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu,
2. wyrażać swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy
i kierownika wypoczynku,
3. do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców i kierownika
wypoczynku,
4. oddać do depozytu kierownika wypoczynku i wychowawców pieniądze /w tym celu przekazuje
je w sposób omówiony z opiekunami prawnymi uczestników/.
II. Uczestnik zimowiska ma obowiązek:
1. przestrzegać regulaminu zimowiska oraz ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców
i innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uczestników zimowiska,
2. posiadać ważną legitymację szkolną,
3. uczestnictwa we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć
przez wychowawcę lub lekarza,
4. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
5. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wypoczynku,
6. z szacunkiem odnosić się innych osób przebywających na zimowisku , wychowawców i obsługi
ośrodka,
7. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dot. obowiązujących narciarzy
i snowboardzistów na stokach, kąpieli, ruchu drogowego, pobytu w górach,
8. informować kadrę zimowiska o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.
III. Organizator zimowiska nie odpowiada za bagaż skradziony, cenne przedmioty,
sprzęt elektroniczny i telefoniczny / w tym pieniądze/ zgubiony lub zniszczony z
braku staranności uczestnika.
IV. Inne zapisy regulaminowe:
1. na zimowisku obowiązuje bezwzględny zakaz : zakupu, posiadania i picia alkoholu, zakupu,
posiadania i palenia tytoniu / w tym e-papierosów / oraz zakupu, posiadania i zażywania
środków odurzających różnego typu, w przypadku złamania tego zakazu organizator
bezwzględnie powiadamia rodziców / opiekunów uczestnika i stosowne władze / policja /,
2. uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy
i zgody wychowawcy,
3. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu zimowiska uczestnik może zostać skreślony
z listy uczestników, a rodzic / opiekun prawny ma obowiązek w ciągu 24 godzin odebrać
dziecko z zimowiska na własny koszt.
4. Na czas zajęć rekreacyjno-sportowych telefony komórkowe mogą być zabezpieczone przez
wychowawców. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów i innych urządzeń
elektronicznych w trakcie jazdy na nartach/zajęć sportowych.
Rodzic/ prawny opiekun uczestnika zimowiska ma obowiązek zapoznać się z
powyższym Regulaminem, a wypełniając kwestionariusz zgłoszeniowy potwierdza
ten fakt organizatorom.
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Szanowni Państwo poniżej informacje niezbędne:
1. Uczestnik zimowiska musi posiadać WAŻNĄ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ – legitymacje
zbierzemy w miejscu zbiórki przed odjazdem
2. Jeżeli dziecko bierze leki na stałe lub przejściowo to prosimy spakować lekarstwa i dołączyć
szczegółowy opis podawania leków / jeśli to możliwe od lekarza/.
3. Kieszonkowe proszę włożyć do koperty / najlepiej nominały 10 zł, 20 zł / opisać kopertę
imieniem i nazwiskiem oraz wpisać kwotową zawartość koperty. –opcja dla chętnych. Jest to
bezpieczna forma przechowywania pieniędzy Waszych dzieci i „kontrolowania” wydatków
nadmiernych☺
4. Osoby, które nigdy nie jeździły na nartach lub snowboardzie, a zamierzają się nauczyć
powinny pobrać minimum 2 lekcje indywidualne z instruktorem / koszt 1 godziny
indywidualnej szacunkowo 70 zł /. Potem mogą doskonalić umiejętności w większej grupie - co
ogranicza koszty – aż do momentu uzyskania samodzielności zjazdowej☺.
5. Wszelkie tego typu decyzje i nietypowe sytuacje będziemy z Państwem konsultować
telefonicznie.
6. Dla narciarzy i snowboardzistów proszę przygotować kopertę, która powinna
zawierać:
6.1. - imię i nazwisko z kwotą zawartą w kopercie, w tym:
6.1.1. pieniądze na instruktora wg uznania i umiejętności dziecka,
6.1.2. 20 zł – kaucja zwrotna za magnetyczny karnet zjazdowy /zwrot na koniec zimowiska/
6.1.3. 40 zł - wypożyczenie kasku /sugerujemy zaopatrzyć dziecko we własny kask, obecnie
obowiązujące przepisy wymagają jazdy na nartach w kasku/.
Uwaga! – sprzęt narciarski (narty, buty, kijki) oraz karnety zapewnia organizator w cenie
zimowiska, podobnie ubezpieczenie nnw oraz transport autokarem.
Rodzicu- nie zapomnij !
1. Ubiór uczestnika zimowiska:
1.1. Ciepła kurtka, czapka, zimowe obuwie, rękawiczki / 2 pary /,
1.2. Pidżama, przybory higieniczne i toaletowe, ręczniki + ręcznik kąpielowy,
1.3. Strój na basen, okulary do pływania czepek i klapki, adidasy lub trampki,
1.4. Ciepła bluza / polar/, spodnie na śnieg / inne niż jeansy / - strój na „cebulkę”
1.5. Bielizna: kalesony lub legginsy, ciepłe majtki i skarpety, najlepiej bielizna termiczna
1.6. Obowiązkowo kask i gogle dla narciarzy i snowboardzistów.
2. Dodatkowo:
2.1. Sztyft ochronny na usta, tłusty lub półtłusty krem zimowy, chusteczki higieniczne
i nawilżane
2.2. Mały podręczny plecak lub torba,
2.3. Mały termosik.
3. Prowiant na drogę: Podróż trwa około 5 godzin w związku z tym proszę zabezpieczyć
odpowiednią ilość jedzenia i napojów / na miejscu dopiero wczesny obiad /.
4. W drodze powrotnej uczestnik zimowiska otrzyma suchy prowiant na drogę oraz zwrócony
depozyt / 20 zł za kartę magnetyczną / - do wykorzystania.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy
fundacja@szczecinska.eu .
Pozdrawiamy – organizatorzy☺
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