
 

Регламент Міжкультурних занять в літку. 
  
 Фонд Kaszubskie Słoneczniki, організатор Міжкультурних занять , докладає всіх зусиль, щоб 
створити найкращі умови для відпочинку дітей і дати їм можливість активно брати участь у 
знайомстві зі своїми країнами. 
  
1. Організатором Міжкультурних літніх занять є Фундація Kaszubskie Słoneczniki з 

місцезнаходженням у Слупську, 76-200, ul.  Сенкевича 19. 
2. Заняття  організовуються в Устці, в будівлі приватної початкової школи Adventure, у двох 

групах, максимум 30 учасників. 
3. Метою організації MWW є сприяння адаптації та інтеграції дітей з різних країн (особливо 

України, які постраждали від війни) з польськими дітьми, щоб вони відчували себе 
зрозумілими та прийнятими. 

4. Заняття  для учасників безкоштовні.  Платне харчування (другий сніданок, обід) 25 
зл./день.  Разом 250 злотих за  тур(10 днів). 

5. Учасники занять – діти 7-12 років, в тому числі діти з України та інші іноземці зі статусом 
біженця – 15-20 осіб, діти з Польщі: 10-15 осіб. 

6. Учасники Міжкультурних занять знаходяться під опікою вихователів с.  8.00 до 16.00 
7. Батьки несуть відповідальність за безпечний шлях дитини до закладу та назад. 
8. Якщо дитина повертається додому самостійно, батьки зобов'язані написати заяву. 
9. Учасники мають право: 

• спокійний відпочинок 
• брати участь у всіх заходах, поїздках і заходах, організованих під час перебування 
• використовувати всі прилади та обладнання, необхідні для реалізації програми 

«Майстерня міжкультурних канікул». 
• подавати прохання та скарги, а також пропозиції щодо змін у програмі 

перебування 
 10. Учасники зобов’язані: 

• неухильно підкорятися вказівкам вихователів 
• дотримуватись рамкового розпорядку дня 
• взяти участь у реалізації програми Міжкультурних занять 
• дотримуватись особистої гігієни, охайного зовнішнього вигляду та чистоти 
• берегти майно, засоби навчання (за шкоду, заподіяну дитиною, матеріальну 

відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють). 
• культурно поводитися під час їжі 
• дотримуватись правил пересування дорогами 
• учасник Міжкультурних відпочинкових занять  зобов’язаний мати відповідний для 

ігор одяг 
• активний відпочинок на свіжому повітрі, активний відпочинок на свіжому повітрі 

та в приміщенні відповідно до погодних умов, мати спортивний одяг та спортивне 
взуття та бути готовим до виходу на пляж (купальний костюм, рушник, 
сонцезахисний крем та головний убір) 

• Самовільне відсторонення від опікунів, непідпорядкованість, недисциплінованість, 
невиконання вказівок вихователів, невиконання регламенту каратимуться 
доганою, доганою та зрештою усуненням учасника від участі в Міжкультурних 
заняттях  (без можливість повернення плати). 



 

 Організатори не несуть відповідальності за речі, втрачені учасниками під час  Міжкультурних 
занять  , а також за пошкодження речей, які належать дітям і виготовлені іншими 
учасниками.  Закликаємо вас не приносити на міжкультурні заняття  цінні пристрої, такі як 
мобільні телефони, плеєри, музику тощо, які не потрібні для участі в заходах. 
  
 Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані: 

• Внести оплату в розмірі 250 злотих за харчування дитини в рамках підтвердження 
внесення дитини до списку учасників. 

• Повідомити про відмову дитини від перебування принаймні за тиждень до його 
початку.  В іншому випадку передоплата не повертається. 

• Я ознайомився зі змістом наведених вище положень, визнаю та приймаю їх зміст. 
Додаткова інформація : 
1. Кількість місць в групі - 20 дітей з України, максимум 10 дітей з Польщі.  Це пов’язано з 

тим, що батьки (переважно матері) дітей з України через сімейне, емоційне та 
матеріальне становище мають більші труднощі з забезпеченням дітей місцем для 
відпочинку. 

2. Ми організували два тури , але в два  тури не записуємо одних і тих же дітей.  Ми хочемо, 
щоб якомога більше дітей з України та Польщі скористалися пропозицією занять.  Якщо 
виникне ситуація, відсутність інтересу до другого туру (і там будуть вільні місця), 
зацікавлені батьки будуть проінформовані про цей факт. 

3. Зареєстрована дитина бере участь у заняттях з першого дня перебування.  Неможливо 
вибрати дні, коли ваша дитина прийде, а коли не прийде на урок.  Записуючи дитину в 
табір, батьки заявляють про присутність дитини  з першого дня.  Це дуже важливо через 
міжкультуровий  характер занять. 

4. Оплата.  Заняття  безкоштовні завдяки спонсорам.  Витрати на українських дітей 
покривають спонсори: Netto, FIO.  Решту витрат покриваємо власними коштами.  
Харчування обов'язкове для всіх дітей.  У виняткових випадках (наприклад, спеціальна 
дієта, яку ми не можемо забезпечити). 

  
Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами за адресою pomoc@adventure.edu.pl 
 
Устка ................................................. Підпис батьків: ..... ................................. 
 
 
 Фонд Кашубських Слонечників 
 


