
REGULAMIN AKCJI ZIMA 2020  

realizowanej od 27.01.2020r. do 07.02.2020r.  

przez OKK MINIATURA, OKK SŁONECZKO, OKK POLONEZ  

Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej (dalej również KSM) 

 

1. Organizatorem Akcji zima 2020 jest Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy       

ul. Kujawskiej 26, 25-344 Kielce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000078259, NIP 6570388116, REGON 000485084. 

2. Akcja zima 2020 będzie realizowana w następujących Klubach Spółdzielni: 

a) OKK MINIATURA przy ul. Zagórskiej 65 w Kielcach, 

b) OKK SŁONECZKO przy ul. Romualda 3 w Kielcach, 

c) OKK POLONEZ przy ul. Pocieszka 17 w Kielcach. 

3. Warunkiem przyjęcia dzieci na zajęcia jest złożenie osobiste w siedzibie klubu lub przesłanie 

drogą mailową podpisanej  karty uczestnictwa przez rodziców lub opiekunów, co oznacza 

akceptację warunków zawartych   w karcie oraz poniższego regulaminu. 

4. Regulamin akcji zima dostępny jest na stronie internetowej KSM oraz w każdym klubie na 

tablicy ogłoszeń lub w formie papierowej do pobrania osobistego. 

5. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku 7-14 lat. 

6. Jeden turnus trwa 5 dni (od poniedziałku do piątku). 

7. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.00 do godz.16.00. 

8. Grupa może liczyć maksymalnie 30 dzieci (zgodnie z przepisami). 

9. Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa nie posiada ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków uczestników zajęć. 

10.  Koszt uczestnictwa w akcji uzależniony jest od statusu osób zgłaszających dziecko do udziału 

w akcji i wynosi odpowiednio w przypadku członków KSM 170 zł brutto, a w przypadku 

pozostałych osób 220 zł brutto. 

11.  Opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka.            

W przypadku niepunktualnego odebrania dziecka organizator może powiadomić odpowiednie 

służby. 

12.  W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać 

oświadczenie a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powrót dziecka do domu. 

13.  Uczestnicy akcji mają prawo do: 

 uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas 

turnusu, 

 korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu. 

 



14.  Uczestnicy mają obowiązek: 

 bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców, 

 szanować mienie, pomoce dydaktyczne placówki (za szkody wyrządzone przez dziecko 

materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie), 

 przestrzegać zasad poruszania się po drogach, 

 uczestnik akcji zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw 

i adekwatnych do warunków atmosferycznych oraz obuwie zmienne sportowe oraz być 

przygotowanym do wyjścia na basen (strój kąpielowy, ręcznik, grzebień). 

15.  Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń wychowawców oraz agresja wobec innych uczestników skutkować 

będzie rozmową z rodzicami a w skrajnych sytuacjach organizator zastrzega sobie wydalenie 

z zajęć i odmowę przyjęcia dziecka w przyszłych turnusach (bez możliwości zwrotu opłaty). 

16.  Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas akcji oraz za 

zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 

Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

17.  Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek dokonać wpłaty zgodnie z terminem na fakturze. 

Faktura wystawiana jest i wydawana rodzicom/opiekunom w pierwszy dzień turnusu. 

18.  W nagłych sytuacjach zdrowotnych może nastąpić częściowy zwrot opłaty po okazaniu 

zaświadczenia lekarskiego. Organizator uprawniony jest do potrącenia kwoty poniesionych już 

kosztów. 

19.  Klub prowadzi zapisy wstępne (lista zainteresowanych). Rodzice zobowiązani są zgłosić 

rezygnację dziecka z turnusu najpóźniej w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć lub    

w przypadku nagłej sytuacji w pierwszym dniu turnusu do godz. 8.30.  Niedopełnienie tej 

czynności skutkować może w przyszłości odmową do zapisania dziecka na tego typu zajęcia.  

20.  Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygane będą przez Kierownika 

placówki. 

 


