
                                                                      

 

 
 

 

Regulamin zajęć ,,Ferie sportowe z ORLENEM” organizowanych dla dzieci urodzonych  

w latach 2008 - 2016 przez Stowarzyszenie Sportowe FUTBOLGANG. 

 

I. Zasady ogólne 
 

1. Organizatorem bezpłatnych zimowych ferii sportowych organizowanych dla dzieci z Płocka i gmin ościennych z roczników 

2008 – 2016 (klasa I - VIII Szkoła Podstawowa)  jest Stowarzyszenie Sportowe FUTBOLGANG. 

 

2. Sponsorem tytularnym ferii sportowych jest PKN ORLEN. 

 

3. Każdy uczestnik ferii sportowych oraz rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w feriach sportowych zobowiązani 

są do zapoznania się oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu.  

 

4. Każdy z uczestników ferii sportowych zostaje wpisany na listę uczestników ferii na podstawie złożonej, prawidłowo 

wypełnionej, kompletnej oraz podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami: 

 

- Karta zgłoszeniowa, 

- Załącznik nr 1, 

- Załącznik nr 2.  

 

5. W zajęciach mogą brać dzieci z Płocka i gmin ościennych urodzone w latach 2008 – 2016 (klasa I - VIII) 

 

6. W każdym z turnusów przewidziano udział 160 uczestników po 40 w danej szkole. 

 

7. Udział w feriach jest bezpłatny.  

 

8. Jedna osoba dorosła będzie mogła zapisać jednorazowo maksymalnie 2 dzieci. W przypadku posiadania karty dużej rodziny 

jedna osoba będzie mogła zapisać ilość dzieci zgodnie ze wskazaniem w karcie. O kwalifikacji dziecka do udziału w feriach 

sportowych decyduje organizator. Warunkiem zgłoszenia dziecka do udziału w feriach jest wypełnienie karty zgłoszeniowej                   

i dostarczenie jej w dniach: 

 30 stycznia 2023 r. w godzinach od 16.00 do 20.00 

 31 stycznia 2023r.  w godzinach od 17.00 do 19.00  do Szkoły Podstawowej nr 1  pasaż Vuka Karadzica 1. 

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronach internetowych: www.feriezorlenem.pl i  www.futbolgang.plo.pl 

 

9. Po zamknięciu listy przez organizatora ferii, wykaz dzieci przyjętych do udziału  w feriach zostanie zamieszczony na stronach 

internetowych: www.feriezorlenem.pl i www.futbolgang.plo.pl w dniu 06.02.2023r. o godzinie 12.00.  

 

10. Dziecko uczestniczące w ,,Feriach sportowych z ORLENEM’’ których organizatorem jest Stowarzyszenie Sportowe 

FUTBOLGANG może uczestniczyć tylko w jednym z wybranych turnusów wskazanych w ust.11 Regulaminu. 

 

11. Ferie sportowe zimowe będą odbywały się w okresie 13.02 - 17.02.2023 oraz 20.02 - 24.02.2023  w godzinach 8:00-16:00,                

w następujących placówkach szkolnych: 

I Turnus: 13.02.2023 – 17.02.2023                        

Miejsce: 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku pasaż Vuka Karadzica 1  

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku ul. Jana Kochanowskiego 11  

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku ul. Miodowa 18 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku ul. Brzozowa 3 
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II Turnus: 20.02.2023 – 24.02.2023               

Miejsce:      

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku pasaż Vuka Karadzica 1  

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku ul. Piasta Kołodzieja  7 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku ul. Miodowa 18 

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku ul. Walecznych 20 

 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian ( zajęć, miejsca lub godzin) w harmonogramie z przyczyn niezależnych od 

organizatora. 

 

13. Jeśli ilość zgłoszonych dzieci do udziału w feriach przekroczy maksymalną ilość miejsc, wówczas Organizator ferii utworzy 

listę rezerwową w ilości 50 osób na podstawie kolejności zgłoszeń. 

 

14. Jeżeli dziecko, z uzasadnionych przyczyn zrezygnuje z uczestnictwa w feriach, wówczas organizator może uzupełnić grupę                         

o dodatkowe dziecko, zgodnie z wyborem omówionym w pkt. 13 Regulaminu. 

 

15. Wpisanie dziecka na listę uczestników ferii  jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 

 

16. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci biorących udział w feriach zobowiązani są do zapewnienia dziecku bezpiecznej drogi na 

zajęcia i jego powrotu do domu. 

 

17. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w feriach oraz dzieci uczestniczące w zajęciach zobowiązani są 

przestrzegać dni  i godzin zajęć przedstawionych w harmonogramach, które otrzymają w dniu rozpoczęcia ferii. 

 

18. Wszyscy uczestnicy ferii zobowiązani są każdorazowo do przybycia na zajęcia  najpóźniej 10 minut przed ich rozpoczęciem. 

Dzieci zobowiązane są do posiadania stroju sportowego, obuwia na zmianę, ważnej legitymacji szkolnej oraz skarpetek 

antypoślizgowych, które są niezbędne są do wejścia na Trampoliny i na Tor Ninja. 

 
19. Ferie sportowe są zajęciami zgłoszonymi do Kuratorium Oświaty i odbywać się będą zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa 

Edukacji. 

 

20. Uczestnicy ferii powinni bezwzględnie stosować się do poleceń wydanych przez wychowawcę prowadzącego zajęcia. 

 

21. Wychowawca prowadzący zajęcia nie odpowiada za szkody i ewentualne kontuzje dzieci uczestniczących w feriach, 

wynikające z niedostosowania się dzieci uczestniczących w feriach do jego poleceń i wskazówek. 

 

22. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć, dziecko powinno poinformować 

o tym fakcie wychowawcę. 

 

23. Na terenie, gdzie organizowane są ferie należy przestrzegać porządku i dyscypliny. Niedopuszczalne są lekkomyślne 

zachowania mogące doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku. Wszystkich uczestników ferii obowiązuje zachowanie 

nienarażające bezpieczeństwo własne i innych. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, 

darzyć należytym szacunkiem kolegów i koleżanki oraz opiekunów. Uczestnik ferii zobowiązany jest stosować się do 

postanowień przepisów i regulaminów obowiązujących na obiektach  oraz miejscach realizacji projektu. 

 

24. Podczas podróży uczestnik ferii zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosowania się do poleceń 

wychowawcy i kierowców. 

 

25. Uczestnik ferii podlega wychowawcy i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania jego poleceń. Oddalanie się 

dziecka z miejsca prowadzenia zajęć nie jest możliwe bez obecności wychowawcy. 

 

26.  Za zgubione lub pozostawione rzeczy na terenie ferii sportowych Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
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27. W przypadku nie spełnienia wymogów regulaminu, Organizator może odmówić przyjęcia uczestnika/ów na ferie lub                        

w przypadku złego zachowania zarządzić usunięcie dziecka z listy uczestników ferii. 

 

28. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych. W takiej sytuacji Organizator  

zapewnia inne zajęcia oraz opiekę dla dzieci biorących udział w feriach . 

 

 

 

29. Uczestników ferii obowiązuje bezwzględny zakaz zażywania narkotyków, środków odurzających oraz napojów alkoholowych 

lub energetyzujących, także wyrobów tytoniowych i zawierających nikotynę, przed zajęciami i w trakcie zajęć. 

 

30. Rodzice/Opiekunowie prawni, poprzez zapisanie dziecka na zajęcia, wypełnienie karty zgłoszeniowej dziecka do udziału                  

w feriach sportowych organizowanych w ramach projektu „Ferie sportowe z ORLENEM” wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.  

31. Przetwarzane są jedynie dane osobowe podane dobrowolnie przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka biorącego udział              

w feriach. Stowarzyszenie Sportowe FUTBOLGANG  informuje, iż rodzice/opiekunowie prawni nie mają obowiązku podania 

swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przyjęcie dziecka na zajęcia oraz prawidłowe 

świadczenia na jego rzecz usług określonych w Regulaminie.  

 

32. Dane nie są gromadzone przez Organizatora, a jedynie wykorzystywane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień 

niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług.  

 

 

 

 

II.    Zasady wynikające z wytycznych GIS, MZ i MEN 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku 

 

 

Uczestnicy wypoczynku: 

1. Są zdrowi w dniu rozpoczęcia,, Ferii sportowych z ORLENEM’’, co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka                     

w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

2.  Nie zamieszkiwali z osobą przebywającą w  izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o 

zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, 

prawnych opiekunów . 

3.  Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu 

społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny. 

 

Rodzice/opiekunowie prawni uczestników wypoczynku: 

1.  Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację. 

2.  Zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących 

objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka). 

3.  Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie 

podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji . 

4.  Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, rodzice/prawni 

opiekunowie mają obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie 

kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.  
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