
REGULAMIN ZIELONEJ SZKOI-Y
wspoLoRGANr zowANEJ PP(ZF,Z GMrN4 MTEJSKA GLO G6W

ORAZ FUNDACJq KGHM POLSKA N.4.[EDaW 2019 ROKU

$1.
1. Regulamin ustanawia sig na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Zielona Szkola dla dzieci ze

szkril podstawowych prowadzonych przez Gming Miejskq Glog6w". Projekt skierowany
jest wyl4cznie do uczni6w zamieszkuj4cych na terenie Gminy Miejskiej Glog6w.
2. Odbiorcami projektu s4 przede wszystkim uczniowie klas III szk6l podstawowych, dla
kt6rych organem prowadz4cym jest Gmina Miejska Glog6w.
3. Miejscem organizacji Zielonej Szkoly s4 hotele w:

4. Zielona Szkola zostanie zorganizowana w nastgpuj4cych terminach (6 tumus6w wraz ze

wskazaniem plac6wki or az liczby miej sc na poszczeg6lnych turnusach) :

Szklarska Porgba Maksymalna
liczbauczni6w

Plac6wka

L 06.10 -20.10.2019 r. 39 SP8 SP 11

28 11

IIL 20.10 - 03.11.2019 r 45 SP 10 SP 13

40 5

V. 03.1I -20.11.2019 r. 46 SP 12

46

Swierad6w Zdr6j Maksymalna
liczba uczni6w

Plac6wka

II. 07.10 -21.10.2019 r 45 SP3 SP6
JJ t2

IV. 21.10 - 04.11.2019 r. 38 SP7 SP9
28 l0

VI. 04.11 - 18.10.2019 r. 47 SP2 SP 14

22 25

Opiekun6w zapewniaj4 poszczeg6lne plac6wki, zgodnie z obowiqzt$4cymi przepisami.

$2.
1. Postgpowanie rekrutacyjne na Zielonq Szkolg zostanie przeprowadzone spoSr6d uczni6w
klas III pomigdzy 13 wrzeSnia20lg r., a 18 wrzeSnia 2019 r. w kazdej szkole podstawowej

prowadzonej przez Gming Miejsk4 Glog6w.
2. Podstaw1 wzigcia udzialu w postgpowaniu rekrutacyjnym jest poprawne wypelnienie

dokument6w: Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku (Zal4cznik nr 1) oraz

Oswiadczenia rodzic6w / prawnych opiekunow (Zal4cznik nr 2) i zlohenie ich w sekretariacie

szkolnym (wlaSciwym dla ucznia danej szkoly) w/w terminie.
3. Nieprawidlowo wypelnione wymagane zal4czniki lub zalqczniki bez podpis6w nie b9d4

braly udzialu w postgpowaniu rekrutacyjnym.

Interferie Sport Hotel Bornit,
ul. Mickiewrcza2l,
58-580 Szklarska Porgba,
Telefon: 75 647 25 03

Interferie Aquapark Sport Hotel Malachit,
ul. KoSciuszki l,
59-85 1 Swierad6 w-Zdr6j
Telefon: 75 781 67 32



4. Kahdy rodzic / opiekun prawny, kt6rego dziecko bierze trdzial w postgpowaniu
rekrutacyjnym jest zobowiqzarry r6wnie2 do zlohenia stosownego Oswiadczenia - wyra2enia
zgody naprzetwarzanie darrych osobowychprzez Fundacjg KGHM Polska Miedt (Zalqcznik
ff 3).
5. Kazdej Karcie Kwalifikacji Uczestnika Wypoczynku zostanie nadany numer, uzalehniony
od kolejnoSci wplywu kompletu dokument6w do sekretariatu danej szkoly.
6. W przypadku zgloszenia wigkszej liczby uczni6w z plac6wki, rrizliczba okreSlona w tabeli
w $ 1 ust. 2, Dyrektor plac6wki powoluje 3 osobow4 komisjg w celu dokonania losowania
spoSr6d chgtnych uczni6w. Z losowania sporz1d,za sig protok6l. Przewodnicz4cym komisji
jest Dyrektor plac6wki.
7. Z pozostalych numer6w Kart Kwalifikacji Uczestnika Wypoczynku, dokonuje sig
losowania uczestnik6w rezerwowych. Na podstawie kolejno3ci losowania ustanawia sig listg
rezerwow4 - do 5 uczestnik6w zkatZdej plac6wki.
8. Procedura wyboru uczestnik6w nie przewiduje moZliwoSci z\ohenia odwolania.
9. W przypadku rezygnacji Uczestnika, powoluje sig w jego miejsce ucznia z listy
rezerwowej, o kt6rej mowa w pkt. 7.

10. Rezygnacja zgtaszana jest przez rodzic6w / prawnych opiekun6w nqp62niej do 2 dni
roboczych przedplanowanym terminem turnusu, o kt6rym mowa w $ I pkt. 4.
1 1. W przypadku niestawienia sig Uczestnika z danej plac6wki na miejsce zbi6rki w terminie
wskazanym w $ 1 pkt. 4, rodzice / prawni opiekunowie zobowiqzani sq do dowiezienia
Uczestnika na Zielonq, Szkolg lub do pokrycia koszt6w pobytu zrekrutowanego Uczestnika
w Zielonej Szkole. Koszt pobytu Uczestnika na turnusie oszacowany zostal na kwotg
w wysokoS ci 2.000,00 zl.
12. W przypadku niewystarczajqcej liczby Uczestnik6w klas III z danej plac6wki, dopuszcza
sig mo2liwoS6 udzialu starszych uczni6w tej szkoly. Tryb wyboru w rekrutacji uzupelniaj4cej

- wedlug zasad okreSlonych w $ 2 pkt.2 - 6.

13. Nauczycieli sprawuj4cych opiekg w trakcie trwania Zielonej Szkoly obowi4zuje
podpisany przez nich zakres czynnoSci i obowi4zk6w nauczyciela - wychowawcy (Zal4cznik
nr 4).

$3.
1. Podczas podr62y uczestnik powinien posiadai:
- w atnq legitymacj g szkoln4,
- suchy prowiant, napoje niegazowane (bez slodyczy i chips6w),
- w przypadku objaw6w choroby lokomocyjnej naleLy podad Uczestnikowi leki
zapobiegawcze (np. Aviomarin) i szczelne woreczki,
- wygodny ubi6r (mo2nawziq(, mal4 poduszkg).
2. Proponowane wyposazenie Uczestnika vryjezdzajqcego na Zielon4 Szkolg oraz zalecenia
medyczne:
1) Doptszczalny bagaL - bagul podrgczny i maksymalnie jeden z grupy A. Grupa A
obejmuje: torbg, Sredni4 walizkg lub plecak.
2) Obuwie - 2 pary but6w pelnych (wskazane wygodne do wgdr6wek w terenie) oraz adidasy
lub trampki, kapcie i klapki + KALOSZE.
3) OdzieL: kurtka ciepla, przeciwdeszczowa,2 x cieplabhva (polar, bawelna), spodnie cieple,
spodnie dresowe lub jeans - 2 szt.
4) Kalesony lub rajstopy, czapka, szalik ,rgkawiczki, czapka z daszkiem, okulary
przeciwsloneczne.
5) Bielizna osobista (najlepiej tyle zmian, ile jest dni).



6) Pizama.
7) Ubrania na basen: k4piel6wki, str6j k4pielowy, czepek, klapki (nadajqce sig na basen- nie
japonki).
8) Przybory toaletowe: mydlo, szampon, szczoteczka i pasta do zgb6w, chusteczki, artykuly
higieny osobistej, 2 rgcznikl
9) Przybory szkolne (podrgczniki, zeszyty, dwiczenia, pi6rnik).
l0) Podpisane rzeczy wlasne.
11) Spis rzeczy, kt6ry naleZy wlo?y( do walizki.
12)Podrgczny plecak- chlebak na wycieczki.
13) Gdy dziecko bierze aktualnie jakieS leki, to powinno byi w nie zaopatrzone (dawkowanie
lek6w rodzic wpisuje na kartce i informacj e przekazuje opiekunowi turnusu). Je5li dziecko
jest alergikiem to rodzice mog4 wyposaZyi dziecko w poduszkg antyalergicznq czy iru,:re

niezbEdne rzeczy. W przypadku chor6b przewleklych rodzice powinni poinformowai
o zaleceniach lekarskich (opr6cz lek6w niezbgdna dieta itd.).
14) Nalezy wypisa6 w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku czego dziecko nie
moZejesi (chodzi o kupowanie 1od6w, slodyczy itp. podczas wyjSd z o6rodka), Zeby nie bylo
nieporozumieri migdzy opiekunem a dzieckiem.
15) Przed wyjazdem nale?y rozmawia6 z dziecmi na temat samodzielnoSci podczas mycia,
ubierania sig, Scielenial6zka, zachowania ladu i porz4dku w pokoju, w kt6rym mieszka.
16) Bardzo wabnet. Prosimy ( majEc na wzglEdzie bezpieczeristwo Paristwa dzieci)
o uczulenie swoich pociech, aby bezwzglEdnie stosowaly sig do ustalonych wczeSniej

z wychowawc4 zasad zachowania w ciqgu calego pobytu jak i podczas podr62y autokarem.

3. UWAGA!I!
- uczen zobowi4zany jest dba6 o sw6j bagtZ i pieni4dze,
- nie zabiera1,Zadnych proszk6w do prania,
- nie zabierac rzeczy wartoSciowych (np. bizuterii); jeSli tak to na wlasn4 odpowiedzialnoS6,
- kom6rki, aparaty fotograficzne itp. - na wlasn4 odpowiedzialnoSd,
- za wszelkie szkody wyrzqdzone przez uczni6w podczas pobytu odpowiadaj q rodzice,
zgodnie z Kodeksem cywilnym.

4. KIESZONKOWE
JeSli podejm4 Paristwo decyzje, iz kieszonkowe ma by6 zdeponowane u wychowawcy
prosimy, Zeby pieni4dze zostaly przekazane na zbi6rce w podpisanej kopercie! Male
nominaly - 10 PLN lub 20 PLN (bez bilonu);

5. INFORMACJA DODATKOWA:
l) Uprasza sig, aby zwr6ci6 uwagg na wielkoS6 i wagg bagahu swoich pociech! Standardowy
bagal Uczestnika nie powinien przekracza(, 75-17 kg. Baga| Uczestnika musi byd opisany
imieniem i nazwiskiem w widocznym miejscu.
2) w przypadku nieprzestrzegania zasad przez uczestnika Zielonej Szkoly oraz w przypadku
choroby uczestnika rodzicel opiekunowie prawni maj4 obowiqzek odebrania dziecka z

oSrodka w trybie pilnym na koszt wlasny.

$4.
1. W czasie pobytu w oSrodku uczniowie majq prawo do:
a) OSmiogodzinnego czasu snu;
b) Warunk6w umozli wi aj qcych j ak naj lep sze wykonani e powi erzon y ch zadan;
c) Posilk6w i odpowiedniej ilodci czasu na jego konsumpcjg w kulturalny spos6b;
d) Prywatno3ci;



e) Telefoni cznego kontaktu z rodzicani.
2.W czasie pobytu w oSrodku uczni6w obowi4zuje:
a) Przestrzeganie ustalonego dziennego harmonogr amu zajg(,;
b) Utrzymywanie ladu i porz4dku w zajmowanych pokojach;
c) Wykonyw anie przy dzielonych zadah;
d) Punktualne przychodzenie na posilki i zajgcia;
e) Uzytkowanie wyznaczonych pomieszczeri i sprzgtu, zgodnie zichprzeznaczeniem;
f) Przestrzeganie og6lnie przyjgtych zasad kultury;
g)Przestrzeganie ciszy nocnej od22:00 do 7:00.
3. W czasie pobytu w oSrodku uczniom nie wolno:
a) Opuszczad o6rodka bez zgody opiekun6w;
b) Wychylad sig przez okna i balkony;
c) Zachowywa6 sig halaSliwie;
d) Psu6, niszczy(, sprzEt;
e) Nara2a6 zdrowie i Zycie wlasne oraz cudze;
f) Korzystat zwzydzeri sportowo - rekreacyjnych bez zgody i nadzoru opiekun6w;
g) Opuszczai pokoju po 22:00;
h) Kategorycznie zabrania sig posiadaniazapalek, Swiec, zapalniczek orazniebezpiecznych i
ostrych przedmiot6w i narzgdzi.

$s.
W czasie zajg(,Y,rajoznawczo - turystycznych na szlakach i w oSrodku:
l) Uczestnik ma obowiqzek:
a) Mied obuwie odpowiednie do wytyczonych tras;
b) W razie upal6w mie6 nakrycie glowy;
c) Ubranie dostosowane do warunk6w pogodolvych;
d) Przestrzegai dyscypliny i sluchai poleceri prowadz4cego zajgcia1'
e) Chodzi6 tylko szlakariwyznaczonymi przez opiekun6w;
f) Zachowywa6 sig stosownie do miejsc, w jakich odbywaj4 sig zajgcia;
g) Dba6 obezpieczefrstwo swoje , koleg6w i kole2anek;
h) O sytuacjach nietypolvych niezwlocznie informowai opiekun6w;
i) Ka2de zranienie lub wypadek natychmiastzglaszai nauczycielowi;
j) SciSle przestrzega(, zasadbezpieczeistwa w ruchu drogowym (puzechodzeniaprzez jezdnig,

poruszania sig pieszo po drogach);
k) Respektowat zalecenia opiekun6w dotycz4ce adekwatnego ubioru do pogody.
2) Uczestnikowi nie wolno:
a) Oddalai sig od grupy bezwyru1nego pozwolenia opiekuna;
b) NiszczyC, przyrody;
c) JeS6,,dzikich" owoc6w,
d) Biegai i halasowa6;
e) Ploszy6 ptak6w i zwierz4t
f) Przeszkadzat innym w zdobywaniu wiedzy;
g) ZbliZania sig do zbiornik6w wodnych bezpozwolenia wychowawcy i opiekun6w;
h) Spo2ywa6 napoj6w alkoholowych,u|l.wae 6rodk6w odurzajqcych, pali6 wyrob6w
tytoniowych;
i)Uzywae przemocy frzycznej i psychicznej w stosunku do wsp6luczestnik6w.

s6.
1. Podczas podr62y i pobytu obowi4zuj4 ponadto Zasady Wewn4trzszkolnego Systemu
Oceniania zawarte w Statucie szkoly.



2. Wlw Regulamin ma na celu przeprowadzenie rekrutacji, zapewnienie bezpieczefstwa
uczestnikom oraz stworzenie ciekawych i atrakcyjnych warunk6w do aktywnego
wypoczynku, zdobywania i poglgbiania wiedzy oraz poprawy zdrowia.
3. Wzigcie udzialu w postgpowaniu rekrutacyjnym oraz zlohenie dokument6w wymienionych
w $ 2 ust. 2 i 3 r6wnoznaczne jest z potwierdzeniem zapoznania sig z niniejszym
Regulaminem i akceptacj4 jego zapis6w.
4. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor plac6wki.
5. Informacja dotyczqca przetwarzania danych osobowych dostgpna jest u Dyrektora
plac6wki.

PR

Rahaezewicz


