Regulamin projektu Wakacyjne Miejskie Granie
organizowanego przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

I.

II.
III.

Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach projektu Wakacyjne Miejskie Granie
(dalej zwanego WMG) zorganizowany w Ogniskach Wychowawczych jest
prowadzony na podstawie i zgodnie z obowiązującym Statutem Centrum
Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” (dalej zwanego Centrum).
Wszystkie zajęcia dla dzieci i młodzieży przewidziane w ramach WMG są bezpłatne
i odbywają się od poniedziałku do piątku.
Informacje ogólne:

1. Uczestnikiem WMG może być każde dziecko w wieku 6-18 lat, które zostanie zgłoszone
przez rodziców/opiekunów prawnych.
2. Rekrutacja dzieci do udziału w WMG prowadzona jest na podstawie prawidłowo
wypełnionych kart zgłoszeniowych, które należy składać w Ognisku Wychowawczym.
3. Karty zgłoszeniowe dostępne są w Ogniskach Wychowawczych oraz w wersji
elektronicznej na stronie internetowej https://centrumwspieraniarodzin.pl/.
4. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym Ognisku
Wychowawczym, stosowane będą kryteria przyjęcia:
- pierwszeństwo przy przyjęciu ma dziecko uczęszczające w trakcie roku szkolnego do
wskazanego Ogniska,
- w drugiej kolejności przyjmowane będzie rodzeństwo wychowanków Ognisk - poprzez
rodzeństwo należy rozumieć dziecko klas I – VIII szkoły podstawowej, oddziału
gimnazjalnego lub szkoły ponadpodstawowej, które ubiega się o przyjęcie do udziału w
WMG w tym samym terminie,
- w trzeciej kolejności przyjęte zostanie dziecko uczęszczające w trakcie roku szkolnego do
szkoły na terenie dzielnicy lub mieszkające na jej terenie;
5. Informację o zakwalifikowaniu dziecka otrzymuje jego rodzic/ opiekun prawny na adres
mailowy podany w zgłoszeniu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia karty
zgłoszeniowej.
6. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do WMG podejmuje starszy wychowawcakoordynator.
7. O rezygnacji z udziału w WMG rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika
informują starszego wychowawcy-koordynatora Ogniska w formie pisemnej, bądź za
pośrednictwem poczty elektronicznej używając danych kontaktowych odpowiedniego
Ogniska.
8. Za rezygnację z udziału w WMG przyjmuje się trzydniową nieusprawiedliwioną
nieobecność uczestnika. Nieobecność usprawiedliwia w szczególności choroba dziecka
potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.

9. Na wolne miejsca w Ognisku w ramach WMG, może być uruchomiona rekrutacja
uzupełniająca.
10. W uzasadnionych przypadkach starszy wychowawca-koordynator może podjąć decyzję o
braku możliwości kontynuowania udziału w WMG uczestnika, którego
rodzice/opiekunowie prawni nie podali pełnych informacji w karcie zgłoszeniowej lub
uczestnik bądź jego rodzice/opiekunowie prawni nie przestrzegają niniejszego
regulaminu.
11. Podczas pobytu w Ognisku dziecko otrzymuje ciepły posiłek.
12. Informację o nieobecności dziecka w Ognisku rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są
przekazywać na bieżąco, najpóźniej do godz. 9.00 w dniu nieobecności. Nieobecność
można zgłaszać używając danych kontaktowych odpowiedniego Ogniska.
IV. Warunki uczestnictwa dziecka w WMG:
1. Posiadanie ważnej legitymacji szkolnej.
2. Posiadanie dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów transportem miejskim
lub w przypadku jego braku – posiadanie biletów uprawniających do przejazdów.
3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka w bilety komunikacji
miejskiej (jeśli dziecko nie posiada karty miejskiej), strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie
do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć oraz ze względu na liczne wycieczki poza
teren Ogniska wodę w małej butelce.
4. Przestrzeganie wewnętrznego regulaminu Ogniska Wychowawczego oraz innych
regulaminów obowiązujących w związku z realizacją zajęć.
5. Opuszczanie Ogniska/oddalanie się jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą wychowawców
Ogniska.
6. Odbieranie dzieci z Ogniska Wychowawczego punktualnie przez osoby wskazane w karcie
zgłoszeniowej (jeżeli dziecko wraca samodzielnie, taka informacja powinna się znaleźć w
karcie zgłoszeniowej).
V. Odpowiedzialność prawna rodziców/opiekunów.
1. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego
zachowania dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie
zachowanie może być powodem wykluczenia dziecka z udziału w WMG.
2. Za szkody wyrządzone przez uczestnika WMG odpowiedzialność ponoszą rodzice/
opiekunowie prawni.
3. Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zastrzega sobie prawo do zmiany
regulaminu. O zmianie powiadomi uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych

przesyłając informację za pośrednictwem poczty elektronicznej i udostępni treść regulaminu
na stronie https://centrumwspieraniarodzin.pl/.

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Podpis starszego wychowawcy - koordynatora

………………………………………………………….

………………………………………………..

Data i podpis dziecka
………………………………………………………….
Załączniki:
1. Regulaminy: podróżowania autokarem, wycieczek pieszych.

2. Karta zgłoszeniowa.
3. Podanie o czasowe przyjęcie dziecka do Ogniska.
4. Karta rezygnacji z udziału w projekcie Wakacyjne Miejskie Granie.

