
Regulamin Feryjnego punktu zajęć specjalistycznych 

obowiązujący uczestników warszawskiej akcji „Lato w Mieście 2021”                                                                     

w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek 

  

 

1. Feryjne Zajęcia Specjalistyczne w OPP1 Jordanek odbywają się w dniach od 

28 czerwca do 30 lipca 2021r, od poniedziałku do piątku, zgodnie z grafikiem 

zajęć (na stronie www.opp1.waw.pl).  

2. W zajęciach mogą brać udział grupy zorganizowane z Feryjnych Placówek 

Edukacyjnych oraz uczestnicy indywidualni, będący uczniami warszawskich szkół 

lub zamieszkujący na stałe w Warszawie.  

3. Uczestnicy indywidualni zapisują się na wybrane, konkretne zajęcia z grafiku. 

4. Wszystkie zajęcia prowadzone w OPP1 Jordanek w ramach programu 

Lato w mieście są bezpłatne. 

5. Warunkiem przyjęcia uczestnika na zajęcia jest: 

 złożenie prawidłowo wypełnionej karty uczestnika zawierającej 

w szczególności numer telefonu do rodzica/ opiekuna prawnego 

pozwalający na szybki kontakt  

 wypełnione papierowe karty (lub skany: opp1@opp1.waw.pl) należy złożyć 

do 25.06 

 potwierdzenie/oświadczenie przez rodzica lub prawnego opiekuna braku 

przeciwskazań zdrowotnych do pobytu w placówce zgodnie z aktualnymi 

zaleceniami MZ i GIS. 

6. Zapisy grup i uczestników indywidualnych na wolne miejsca zgodnie z grafikiem 

zajęć prowadzone są telefonicznie bądź stacjonarnie w placówce. 

7. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. 

8. Na terenie placówki obowiązują zasady reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, 

okrywanie ust i nosa lub dystans społeczny min.1,5 m.) a do budynku placówki 

wchodzą tylko uczestnicy zajęć, w wypadku grup zorganizowanych także 

nauczyciele sprawujący opiekę nad grupą. 

9. Rodzic/ opiekun prawy zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka 

z placówki, jeżeli pojawiają się u niego niepokojące objawy chorobowe 

(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub 

wysypka). 

10. Organizacja zajęć zapewni uczestnikom zachowanie bezpiecznego dystansu oraz 

warunków sanitarnych zgodnych z aktualnymi wytycznymi MZ i GIS. 

11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka w obuwie 

na zmianę i odpowiedni do warunków pogodowych strój. 

12. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych uczestnicy mogą spożywać jedynie 

przekąski i picie przyniesione z domu (bez prawa częstowania innych osób). 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.  

 

http://www.opp1.waw.pl/

