REGULAMIN ORGANIZACJI WYJAZDÓW DZIECI NA BASEN
Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Ostrowążu
Rozdział 1
Cel
§ 1. 1. Celem wyjazdów na basen jest bezpieczna nauka pływania
2. Poprzez wyjazd na basen rozumie się zorganizowanie przez Szkołę Podstawową w Ostrowążu
przejazdu na basen i z powrotem cztery razy w miesiącu (piątek) w godzinach od 14:00 zbiórka
(15:00 do 15:45 zajęcia na basenie) 17:00 powrót
Zapewnienie podczas transportu opieki w ilości dwóch opiekunów na grupę liczącą do 20 uczniów.
Zapewniają oni opiekę podczas transportu, doprowadzenie na pływalnię i z powrotem, opiekę po
wyjściu uczniów z basenu.
Zapewnienie na każdych 15 uczniów 1 trenera nauki pływania zgodnie z Regulaminem korzystania
z basenu.
Rozdział 2
§ 2. 1. Organizatorem wyjazdów na basen jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrowążu.
W wyjazdach mogą brać udział uczniowie klas I-III oraz IV-VI naszej szkoły.
Maksymalna liczba dzieci mogąca jednorazowo brać udział w wyjeździe na basen wynosi 15-to
osobową grupę.
Całkowity koszt za jeden wyjazd to około 30 zł (koszt autokaru, instruktora oraz karnetu na basen)
pokrywają rodzice. Wpłatę za cały miesiąc należy uregulować najpóźniej do 5- go każdego
miesiąca u Pani Ewy Pucek lub wychowawcy. Nieobecność uczestnika na zajęciach w ustalonym
terminie nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów wyjazdu.
Rozdział 3
Obowiązki rodziców lub prawnych opiekunów dla dzieci uczestniczących w wyjeździe na basen.
§ 3. 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do punktu zbiorczego przed wyjazdem na basen i od
punktu zbiorczego do domu po powrocie z basenu odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie
dziecka. Wykaz miejsca zbiórki i odbioru uczniów w celu przewozu na basen przez firmę
transportową zamówioną przez dyrektora S.P Ostrowąż i z powrotem do odbioru dzieci przez
rodziców proponuje dyrektor SP w Ostrowążu
2. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do zapewnienia dzieciom stosownego
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli dziecko nie jest ubezpieczone w
szkole.

Rozdział 4
Zgłoszenie dzieci
§ 4. 1. Zgłaszanie dzieci odbywa się w szkole, w ustalonym terminie podanym do wiadomości
rodziców.
2. Pisemne wyrażenie zgody na wyjazdy na basen stanowi jednocześnie oświadczenie rodziców lub
prawnych opiekunów dziecka o wyrażeniu zgody na przyjęcie zobowiązań i warunków
wynikających z niniejszego Regulaminu.
§ 5. Harmonogram wyjazdów dostępny jest w szkole w Ostrowążu
3. Przed przystąpieniem do wyjazdów na basen wszyscy rodzice/opiekunowie podpisują
oświadczenie akceptacji regulamin zajęć . Wyrażają zgodę na dokumentowanie postępów dziecka
poprzez wykonywanie zdjęć i filmów w środowisku wodnym oraz zamieszczania ich na stronie
internetowej Szkoły
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 6. 1. Regulamin wyjazdów na basen oraz formularze zgłoszeniowe dzieci dostępne są w: Szkole
Podstawowej w Ostrowążu
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