
REGULAMIN LETNIE PRZEDSZKOLE Z MISIEM STRAMUSIEM 

Regulamin uczestnictwa w LETNIM PRZEDSZKOLU z MISIEM 

STRAMUSIEM lato 2022, organizowanych przez STRAMUŚLAND w Zakopanem, ul. 

Balzera 28, 34-500 Zakopane. 

1. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku od 4 do 6lat. 
a. Maksymalna grupa uczestników wynosi 15 osób 
2. W letnim przedszkolu może uczestniczyć dziecko po podpisaniu przez rodziców, 

opiekunów prawnych- oświadczeń o alergiach, chorobach dziecka, regulaminu oraz uiszczeniu 

opłaty. 
3. Uczestnicy letniego przedszkola przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7:30 
do godz. 16:30. 

a) Możliwość do kupienia pobytu dziecka do godziny 18:00, w cenie 50 PLN 
4. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. 
Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w oświadczeniu. 
5. W czasie pobytu dziecka na letnim przedszkolu, Organizatorzy zapewniają 3 posiłki: II 
śniadanie, obiad, podwieczorek. Posiłki mogą być prowiantowane- zależnie od programu na 

dany dzień. 
6. Zajęcia mogą być nagrywane i/lub fotografowane przez Organizatora, a uzyskane w ten 
sposób materiały mogą być wykorzystane do celów promocyjnych i marketingowych na 

Facebook’u, Instagramie, czy stronie internetowej Stramuślandu. 
7. Obowiązuje zakaz: używania wulgarnych słów i przekleństw, stosowania przemocy a 
także używania telefonów komórkowych. 
a. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić cennych urządzeń oraz przedmiotów, 

niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

b. Na organizowane przez nas letnie przedszkole dziecko nie potrzebuje: pieniędzy, kart 

płatniczych. Obowiązuje bezwzględny zakaz ich przynoszenia. Kadra Stramuślandu nie 

odpowiada za zgubione pieniądze, karty płatnicze. 

8. Uczestnicy letniego przedszkola mają prawo : 
a. zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy 

b. do radosnego, spokojnego i bezpiecznego wypoczynku 

c.  uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych 

podczas turnusu 

d.  korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 

letniego przedszkola 

9. Uczestnicy mają obowiązek: 
a. zapoznania się z obowiązującymi regulaminami ( p.poż., bhp, podróżowania środkami 

lokomocji miejskiej, podróżowania autokarami, korzystania miejsc użyteczności publicznej 

itd.) 

b. nie oddalać się poza obręb placówki lub od grupy bez zezwolenia wychowawcy lub 

instruktora 

c. podporządkować się poleceniom wychowawców 

d. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia 

e. zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość 

f. szanować mienie, pomoce dydaktyczne 

g. w przypadku choroby, urazu, złego samopoczucia, skaleczenia lub bólu powiadomić 

niezwłocznie wychowawcę, instruktora lub kierownika 

h. kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków 

10. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika letniego przedszkola 
jego rodzice/opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 



11. Strój uczestnika powinien być zawsze wygodny, ponadto w dzień rozpoczęcia 
letniego przedszkola, Rodzic zobowiązany jest do wyposażenia dziecka w: wygodne buty na 

przebranie po sali (NIE CROCSy!), zamienne ubrania, kalosze, kurtkę przeciwdeszczową, 

kaszkiet/ chustkę (rzeczy zostaną przechowane w monitorowanej szatni STRAMUŚLANDU). 
12. Organizator  zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. 
13. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas wyjść. 
14. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niewykonywanie poleceń wychowawców, 
nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem 

uczestnika z udziału w letnim przedszkolu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia 

dziecka z listy uczestników letniego przedszkola, bez zwrotu należności za niewykorzystaną 

część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w letnim przedszkolu. 
15. W razie nie zebrania odpowiedniej ilości uczestników na turnus tj. mniej niż 10 osób - 
organizator letniego przedszkola zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu z całkowitym 

zwrotem kosztów. 
16. Wyłącznie pełna opłata za letnie przedszkola oraz uzupełnienie oświadczeń 
zdrowotnych, danych, oznacza pełną rezerwację miejsca. 
17. Rezerwacja i opłaty: 
- rezerwacja możliwa do wyczerpania miejsc, które są ograniczone 

- opłata rezerwacyjna wynosi 200 PLN. Wpłata pozostałej kwoty najpóźniej na 7 dni przed 

rozpoczęciem letniego przedszkola 

- REZYGNACJA I ZWROT: zwrot możliwy jest na 10 dni przed terminem rozpoczęcia 

przedszkola letniego. Zostanie on pomniejszony o opłatę rezerwacyjną w wysokości 50 PLN 

/dziecko. W przypadku rezygnacji z czasie krótszym niż podany, zwrot nie przysługuje. 

- w przypadku choroby uczestnika poświadczonej zaświadczeniem lekarskim i zgłoszonej 

przed rozpoczęciem przedszkola letniego, następuje zwrot całości z potrąceniem opłaty 

rezerwacyjnej w wysokości 50 PLN/dziecko. 

- w przypadku rozchorowania się dziecka w trakcie trwania letniego przedszkola możliwy jest 

zwrot częściowy, rozliczony według faktycznie wykorzystanych dni 

- w sytuacji kiedy okaże się, że dziecko nie jest gotowe na pozostanie w grupie, możliwy 

będzie zwrot kosztów z potrąceniem wykorzystanych dni 

 
 

 

 

 


