REGULAMIN ZIMOWEGO WYPOCZYNKU
organizowanego przez Rzeszowski Dom Kultury
I. ORGANIZACJA ZIMOWEGO WYPOCZYNKU
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Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Zimowym Wypoczynku organizowanym przez Rzeszowski Dom Kultury.
Wypoczynek organizowany jest na terenie miasta Rzeszowa w formie 2 turnusów w filiach Biała, Przybyszówka, Słocina, Staromieście,
Staroniwa i Załęże oraz w filii przy ul. Dąbrowskiego 17.
Uczestnicy Wypoczynku przyjmowani są do placówek od godziny 7:30 Zajęcia odbywają się: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem
dnia 6 stycznia 2021 r.) w godzinach od 8:00 do 16:00.
Rzeszowski Dom Kultury ponosi odpowiedzialność za dziecko wyłącznie w czasie zajęć prowadzonych w ramach Wypoczynku.
Zajęcia Wypoczynku o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym oraz edukacyjnym odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców
według opracowanego harmonogramu.
W Wypoczynku uczestniczą dzieci z klas 1-4 szkoły podstawowej.
W pierwszej kolejności przyjmowane są osoby zamieszkałe w Rzeszowie, których obydwoje rodzice/prawni opiekunowie pracują i nie mają
możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi w domu.
Liczba miejsc dla jednego tygodnia zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego jest ograniczona do 12 osób.
W ramach Wypoczynku Uczestnicy mają zapewniony obiad, herbatę oraz wyprawkę plastyczną.
W filiach Rzeszowskiego Domu Kultury obowiązuje reżim sanitarny według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczestnicy
Wypoczynku oraz ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa
w Rzeszowskim Domu Kultury obowiązującą w okresie epidemii koronawirusa.
W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u dziecka zostanie ono odizolowane w wyznaczonym do tego
pomieszczeniu, a rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest niezwłocznie, tj. w ciągu 1 godziny, odebrać je z placówki.
Rodzic/opiekun prawny przyprowadzając dziecko na Wypoczynek w pierwszym dniu turnusu zobowiązany jest do przedłożenia Ankiety
wstępnej kwalifikacji Uczestnika.
Dzieci zobowiązane są do wykonywania poleceń wychowawców, a także do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ładu i porządku.
W przypadku niepodporządkowania się Rzeszowski Dom Kultury zastrzega sobie prawo wypisania dziecka z Wypoczynku.
Niezdyscyplinowanie, samowolne oddalenie się od wychowawców, niewykonywanie poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie
Regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:
 upomnienie przez wychowawcę,
 zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych,
 powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów o nagannym zachowaniu,
 wykluczenie z Wypoczynku bez możliwości zwrotu opłaty za dany tydzień.
Rzeszowski Dom Kultury nie odpowiada za rzeczy zagubione i pozostawione przez dziecko w czasie Wypoczynku oraz za zniszczenia rzeczy
należących do dzieci a dokonane przez innych Uczestników.
Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązuje zakaz przynoszenia na Wypoczynek niepotrzebnych przedmiotów
i urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, zabawek, przyborów plastycznych.
Rzeszowski Dom Kultury zastrzega sobie prawo odwołania Wypoczynku w przypadku frekwencji niższej niż 5 osób.
Dzieci będą mogły korzystać z wyjść i zabaw na świeżym powietrzu, ale nie będzie możliwości korzystania z komunikacji miejskiej. Przy
opuszczeniu budynku wychowawcy zadbają o zachowanie odległości oraz zachowanie środków ostrożności higienicznej.
Rzeszowski Dom Kultury zastrzega sobie prawo odwołania Wypoczynku w przypadku nałożenia kwarantanny lub zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Rzeszowski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w dziennych i tygodniowych programach Wypoczynku, które stanowią załącznik
do Regulaminu.

II. OBIEKTY ZIMOWEGO WYPOCZYNKU
Wypoczynek będzie prowadzony w następujących filiach Rzeszowskiego Domu Kultury:
1) Rzeszowski Dom Kultury filia Biała przy ul. Kardynała Karola Wojtyły 164,
2) Rzeszowski Dom Kultury filia Przybyszówka przy ul. Dębickiej 170,
3) Rzeszowski Dom Kultury filia Słocina przy ul. Paderewskiego 154,
4) Rzeszowski Dom Kultury filia Staromieście przy ul. Staromiejskiej 43a,
5) Rzeszowski Dom Kultury filia Staroniwa przy ul. Staroniwskiej 46,
6) Rzeszowski Dom Kultury filia Załęże przy ul. Jana Stączka 12,
7) Uwaga – nowa lokalizacja!
filia Rzeszowskiego Domu Kultury przy ul. Dąbrowskiego 17.
III. CZAS TRWANIA
Zajęcia odbywają się w terminie:
I tydzień
od 4 stycznia 2021 r. do 8 stycznia 2021 r.
II tydzień
od 11 stycznia 2021 r. do 15 stycznia 2021 r.
IV. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI
1.

Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka pomiędzy miejscem zamieszkania a filią Rzeszowskiego Domu
Kultury, do której uczęszcza dziecko.
2. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dzieciom:
a) obuwia zmiennego,
b) drugiego śniadania,

c) stosownej do pogody odzieży.
3. Przyprowadzanie dzieci powinno nastąpić nie wcześniej niż o godzinie 7:30.
4. Odbieranie dzieci powinno nastąpić nie później niż o godzinie 16.30.
5. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane przed upływem czasu określonego w pt. IV.4 ,za każdą następną rozpoczynającą się godzinę
zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50,00 zł brutto.
6. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do miejsca zamieszkania, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są wypełnić stosowne
oświadczenie.
7. W przypadku nałożenia kwarantanny na któregoś z domowników nie wolno przyprowadzać dziecka na Wypoczynek oraz należy
bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora Wypoczynku.
V. WYTYCZNE SANITARNE
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Na zajęcia będą przyjmowane tylko dzieci zdrowe, bez objawów żadnej choroby.
Do grupy zajęciowej przyporządkowani są ci sami wychowawcy.
Uczestnik zajęć nie zabiera do placówki niepotrzebnych rzeczy wymienionych w punkcie I.15.
Sale w budynkach będą wietrzone co 1 godzinę.
Każda osoba wchodząca do budynku musi mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz rękawiczki ochronne, które zostaną
zdezynfekowane niezwłocznie przy wejściu.
6. Każda osoba wchodząca do budynku zostaje poddana pomiarowi temperatury. W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 37,2°C
Uczestnik Wypoczynku nie zostanie wpuszczony na teren placówki.
VI. KIEROWNIK ZIMOWEGO WYPOCZYNKU
Kierownik Wypoczynku ma obowiązek:
a) opracować plan zajęć oraz rozkład dnia i kontrolować ich realizację,
b) kontrolować pracę wychowawców,
c) zapewnić Uczestnikom Wypoczynku właściwą opiekę i warunki bezpieczeństwa od momentu przejęcia ich od rodziców/opiekunów
prawnych do czasu ponownego przekazania rodzicom/opiekunom prawnym,
d) zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń
i otoczenia,
e) znać oraz przestrzegać Wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa w Rzeszowskim Domu Kultury obowiązującą w okresie epidemii
koronawirusa.
VII. WYCHOWAWCY ZIMOWEGO WYPOCZYNKU
Wychowawcy podczas organizowanych zajęć sprawują opiekę nad uczestnikami i dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze
warunki do Wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
a) zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego i przekazywania kierownikowi Wypoczynku istotnych informacji o stanie
zdrowia uczestników półkolonii,
b) mają obowiązek znać oraz przestrzegać Wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa w Rzeszowskim Domu Kultury obowiązującą w okresie
epidemii koronawirusa.
VIII. ZAPISY NA ZIMOWY WYPOCZYNEK
ZASADY NABORU
Nabór na Zimowy Wypoczynek odbędzie się wyłącznie drogą elektroniczną w dniach od 7 do 21 grudnia 2020 r., poprzez wysłanie skanu bądź
wyraźnych zdjęć wypełnionych dokumentów, tj.: karta kwalifikacyjna Uczestnika wypoczynku, oświadczenie o zatrudnieniu oraz oświadczenie
Uczestnika.
Na wstępie dokumenty zapisów zostaną poddane ocenie formalnej:
1.
2.
3.
4.
5.

Brak przeciwwskazań zdrowotnych.
Prawidłowo wypełniona dokumentacja.
Dziecko mieszka na terenie Rzeszowa.
Oboje rodziców/prawnych opiekunów są osobami pracującymi.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zweryfikowaniu dokumentów przez Organizatora, rodzic/opiekun prawny otrzyma decyzję w sprawie Wypoczynku, a także informację o numerze
konta bankowego, na które rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest dokonać opłaty za uczestnictwo w Wypoczynku w ciągu 2 dni roboczych od
otrzymania decyzji o przyjęciu dziecka na Wypoczynek.
ZASADY ZAPISU
Zapisu można dokonać wyłącznie drogą online od dnia 7 grudnia do 21 grudnia 2020 r. na adres:
dla filii Biała: biala@rdk.rzeszow.pl
dla filii Przybyszówka: przybyszowka@rdk.rzeszow.pl
dla filii Słocina: slocina@rdk.rzeszow.pl
dla filii Staromieście: staromiescie@rdk.rzeszow.pl
dla filii Staroniwa: staroniwa@rdk.rzeszow.pl
dla filii Załęże: zaleze@rdk.rzeszow.pl
Uwaga – nowa lokalizacja: filia przy ul. Dąbrowskiego: dabrowskiego@rdk.rzeszow.pl

Na jeden z ww. adresów e-mail należy przesłać komplet dokumentów, w tym:
1.
2.
3.
4.

Kartę kwalifikacyjną Uczestnika Wypoczynku – dokument potwierdzający zgłoszenie dziecka na Wypoczynek, który jest obowiązkowy
i tylko na jego podstawie można dokonać zapisu dziecka na Wypoczynek (Załącznik nr 1).
Oświadczenie Uczestnika (Załącznik nr 2).
Oświadczenie o zatrudnieniu.
Skan Rzeszowskiej Karty „Rodzina Wielodzietna 3+ (awers i rewers), jeżeli dotyczy. Podkreślamy, że Karta Dużej Rodziny nie jest
respektowana i nie uprawnia do zniżek.

OPŁATY
Opłata od jednego Uczestnika wynosi:
I tydzień (4-8.01.2021 r.):
 310,00 zł za tydzień z obiadem,
 170,00 zł dla posiadaczy Karty „Rodzina Wielodzietna 3+” (przysługuje rabat 50%, koszt wyżywienia nie podlega rabatowi).
II tydzień (11-15.01.2021 r.):
 350,00 zł za tydzień z obiadem,
 210,00 zł dla posiadaczy Karty „Rodzina Wielodzietna 3+” (przysługuje rabat 50%, koszt wyżywienia nie podlega rabatowi).
Rodzice/opiekunowie prawni po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu Uczestnika na zimowy Wypoczynek, zobowiązani są do
opłacenia Wypoczynku przelewem w ciągu 2 dni roboczych. Wszelkie dane do wpłaty rodzice/prawni opiekunowie otrzymają mailem
niezwłocznie po zakwalifikowaniu dziecka. W przypadku nieodnotowania wpłaty rezerwacja uczestnictwa w zimowym Wypoczynku zostanie
anulowana.
REZYGNACJA
1.
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3.
4.

Rezygnacja z Wypoczynku może nastąpić na 10 dni (roboczych) przed rozpoczynającym się turnusem, poprzedzającym okres,
którego dotyczy rezygnacja. Wymagana jest forma pisemna rezygnacji wraz z uzasadnieniem.
Rezygnacja z Wypoczynku w okresie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem turnusu może nastąpić tylko w przypadkach
losowych (nagła choroba, wypadek). Wymagana jest forma pisemna rezygnacji wraz z uzasadnieniem oraz dołączonym
zaświadczeniem lekarskim.
W przypadku odwołania Wypoczynku z powodu objęcia budynku kwarantanną opłata podlega zwrotowi w wysokości: 55,00 zł
za każdy dzień turnusu, w przypadku posiadaczy Karty „Rodzina Wielodzietna 3+” 35,00 zł za każdy dzień turnusu.
W przypadku odwołania Wypoczynku opłata podlega zwrotowi na konto, z którego została uiszczona.

