
 

 
 

REGULAMIN 
Międzykulturowych warsztatów wakacyjnych 

 
Fundacja Kaszubskie Słoneczniki, organizator Międzykulturowych warsztatów wakacyjnych 
dokłada wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić 
im aktywne uczestnictwo w poznawaniu swoich krajów. 
 

1. Organizatorem Międzykulturowych warsztatów wakacyjnych jest Fundacja Kaszubskie 
Słoneczniki z siedzibą w Słupsku, 76-200, ul. Sienkiewicza 19. 

2. Warsztaty organizowane są w Ustce, w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
Adventure, w dwóch turnusach, po maksymalnie 30 uczestników. 

3. Celem organizacji MWW jest pomoc adaptacja, integracja dzieci pochodzących z różnych 
krajów (szczególnie Ukrainy) dotkniętych wojną z dziećmi polskimi, żeby czuły się 
rozumiane, akceptowane.  

4. Warsztaty dla uczestników są bezpłatne. Odpłatne jest wyżywienie (II śniadanie, obiad) w 
wysokości 25 zł/dzień. Łącznie za turnus 250 zł. 

5. Uczestnikami warsztatów są dzieci w wieku 7-12 lat, w tym dzieci z Ukrainy  i inni 
obcokrajowcy posiadający status uchodźcy - 15- 20 osób, dzieci z Polski: 10 -15 osób.  

6. Uczestnicy Międzykulturowych warsztatów wakacyjnych przebywają pod opieką 
wychowawców od godz. 8.00 do godz.16.00.  

7. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. 
8. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać 

oświadczenie.  
9. Uczestnicy mają prawo do:  

1. spokojnego wypoczynku  
2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych 

podczas turnusu  
3. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 

Międzykulturowych warsztatów wakacyjnych 
4. wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu  

 
10. Uczestnicy mają obowiązek:  

1. bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców  
2. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia  
3. brać udział w realizacji programu Międzykulturowych warsztatów wakacyjnych  
4. zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość  
5. szanować mienie, pomoce dydaktyczne (Za szkody wyrządzone przez dziecko, 

materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie).  
6. kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków  
7. przestrzegać zasad poruszania się po drogach  
8. uczestnik Międzykulturowych warsztatów wakacyjnych zobowiązany jest do 

posiadania ubrań stosownych do zabaw  
plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do 



 

warunków atmosferycznych, mieć strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe 
oraz być przygotowanym do wyjścia na plażę (strój kąpielowy, ręcznik, krem z 
filtrem i nakrycie głowy)  

9. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 
niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie 
karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału 
w Międzykulturowych warsztatów wakacyjnych (bez możliwości zwrotu opłaty).  
 

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas 
Międzykulturowych warsztatów wakacyjnych oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a 
dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na Międzykulturowe 
warsztaty wakacyjne cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. 
niekoniecznych do udziału w zajęciach.  
 
Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:  

• Dokonać opłaty w wysokości 250 zł za wyżywienie dziecka w ramach potwierdzenia 
wpisania dziecka na listę uczestników 

• Zgłosić rezygnację dziecka z turnusu najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem. W 
przeciwnym wypadku zaliczka nie zostanie zwrócona.  

• Zapoznałem/am się z treścią powyższego regulaminu, przyjmuję do wiadomości i akceptuję 
jego treść.  

 
Informacje uzupełniające: 

1.     Ilość miejsc w grupie – 20 dzieci z Ukrainy, maks. 10 dzieci z Polski. Wynika to z faktu, że 
Rodzice (przeważnie matki) dzieci z Ukrainy ze względu na sytuację rodzinną, 
emocjonalną, finansową mają większą trudność w zapewnieniu swoim dzieciom miejsc 
na wakacje. 

2.     Zorganizowaliśmy dwa turnusy, jednak zapisujemy te same dzieci na jeden turnus. 
Chodzi nam o to, żeby z oferty warsztatów skorzystało jak najwięcej dzieci z Ukrainy i 
Polski. Jeżeli wystąpi sytuacja, braku zainteresowania drugim turnusem (będą wolne 
miejsca) zainteresowani rodzice zostaną o tym fakcie poinformowani.  

3.     Zapisane dziecko uczestniczy od pierwszego dnia turnusu w zajęciach. Nie ma możliwości 
wybierania sobie dni, kiedy dziecko przyjdzie, a kiedy nie przyjdzie na zajęcia. Zapisując 
dziecko na turnus rodzic deklaruje jego obecność od pierwszego dnia. Jest to bardzo 
ważne ze względu na międzykulturowy charakter warsztatów. 

4.     Odpłatność. Warsztaty są bezpłatne, dzięki sponsorom. Koszt dzieci ukraińskich 
pokrywają sponsorzy: Netto, Nowe FIO. Pozostałe koszty pokrywamy z własnych 
środków. Wyżywienie jest obligatoryjne dla wszystkich dzieci. W wyjątkowych sytuacjach 
(np. specjalistyczna dieta, której nie możemy zapewnić). 

  
 
 
Ustka ......................................... Podpis rodzica: .......................................  
 
 
 


