Regulamin Akcji „Zima w Mieście 2023”
organizowanej przez CMC Putex Sp. z o.o.
§ 1.
Zapisy na Akcję „Zima w Mieście 2023”:
1. Uprawnione do zapisu na akcję „Zima w Mieście 2023 r.” są dzieci pracowników CMC Poland Sp. z o.o.
objętych Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
2. Zapisy realizowane będą przez Biuro telefonicznie pod nr 32 67 252 35, 32 67 252 27,
3. Zapisy prowadzone będą do zapełnienia pełnego autokaru przez uczestników, tj. 45 dzieci. Przewidziana
maksymalna pula miejsc to I turnus – 90 uczestników [2 autokary], II turnus – 90 uczestników [2
autokary], z zastrzeżeniem, iż Biuro zorganizuje akcje „Zima w Mieście 2023 r.” w danym turnusie, jeżeli:
a) liczba uczestników zakwalifikowanych na wyjazd wyniesie min. 40 dzieci (40 miejsc w autokarze).
b) nie wystąpią niezależne od Biura obostrzenia organów administracji w szczególności GIS i MZ, w
zakresie m.in dotyczącym:
i.
Możliwości organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży,
ii.
Możliwość realizacji programu akcji.
4. W przypadku wystąpienia obostrzeń o jakich mowa w ust. 3 powyżej, w szczególności konieczności
ograniczenia już zakwalifikowanych do akcji uczestników, redukcja miejsc nastąpi począwszy od
uczestników najpóźniej dokonanych zapisów.
§ 2.
Zasady organizacji Akcji
1. Akcja „Zima w Mieście 2023” organizowana jest dla dzieci w wieku szkolnym.
2. CMC Putex organizuje zajęcia dla dzieci, których rodzice/opiekunowie zgłosili ich chęć uczestnictwa w
zajęciach ferii i akceptowali Program Akcji.
3. Obowiązuje punktualność przyprowadzania i odbierania dzieci. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8:00 i
kończą zgodnie z programem Akcji.
4. Odpowiedzialność za dziecko przebywające w miejscu zbiórki [Hostel CMC Putex] poza godzinami zajęć
spoczywa na rodzicach/opiekunach.
5. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną.
6. Rodzice /opiekunowie odprowadzają dziecko do miejsca zbiórki i przekazują go wychowawcy.
7. Odbiór dzieci zorganizowany jest przy wyjściu z autokaru.
8. Jeżeli Wychowawca zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych,
w tym w szczególności gorączkę, kaszel, dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w Akcji i powinno
zostać odebrane przez Rodziców/Opiekunów w możliwie najkrótszym czasie oraz nie może zostać
skierowane do uczestnictwa w kolejnym dniu Akcji.
9. W jednej grupie może przebywać do 15 uczestników.
10. Uczestnik akcji po powrocie, musi zostać odebrany przez rodzica/opiekuna.
11. Rodzic/opiekun może wypełnić zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu.
12. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zajęciach pod opieką wychowawcy.
13. W trakcie zajęć obowiązuje zakaz używania urządzeń elektronicznych (telefon, tablet, gry, itp.) bez zgody
wychowawcy.
§ 3.
Zadania i obowiązki rodziców/opiekunów
1. Przyprowadzanie do placówki wyłącznie dziecka zdrowego, bez objawów chorobowych.
2. Przekazanie wychowawcy istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
3. Podanie aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji.
4. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych.
5. W sytuacji, gdy dziecko odmawia uczestniczenia w zajęciach rodzic lub opiekun, na prośbę
wychowawcy, zobowiązany jest bezzwłocznie odebrać dziecko.
6. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do odbierania telefonów oraz e-mail od Kierownika/Wychowawcy
umożliwiając szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi.
7. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu wraz z załącznikami,
przestrzegać zawartych tam zasad i przygotować dzieci do zajęć pod kątem ich przestrzegania.
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść niniejszego regulaminu
oraz zobowiązuję moje dziecko do jego przestrzegania
..................................................................................
(podpis rodzica/opiekuna)

……………………………………………………………………………..
(Dane dziecka - uczestnika)

