Ferie zimowe 2019 - SP 31 Gdynia – klasy młodsze
1. Zajęcia podczas ferii zimowych w dniach 11.02 – 22.02 przeznaczone są dla dzieci z klas 1, 2 i 3 Szkoły Podstawowej Nr 31 w Gdyni.
2. Zajęcia odbywają się w godzinach od 9.00 – do 13.00 (wyjątkiem jest dzień 11 lutego 9.00 – 14.00).
3. Zbiórka codziennie sala 12c godz. 8.50.
4. Podczas ferii zimowych nieczynna jest świetlica i stołówka szkolna.
5. Zajęcia są darmowe, Rodzice/Opiekunowie ponoszą jedynie koszt zwrotnej kaucji oraz cenę wstępu dziecka na daną atrakcję.
6. Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy, wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika oraz wpłata kaucji.
7. Zapisy przyjmowane są tylko drogą mailową od dnia 18 stycznia do dnia 21 stycznia (maile przysłane wcześniej nie będą brane
pod uwagę) lub do momentu wyczerpania miejsc (30 miejsc dziennie). Na każdą wiadomość odpiszemy do 22 stycznia.
8. W przypadku wolnych miejsc po dniu 22 stycznia zostanie uruchomiona rekrutacja dodatkowa dla dzieci klas 0 oraz 4 o czym
poinformujemy na profilu FB szkoły.
9. Zapisać dziecko można na dowolnie wybraną ilość dni, mile widziany udział w całym tygodniu zajęć.
10. moniamarat@wp.pl w tytule proszę wpisać: ferie a w treści: imię, nazwisko, klasa, daty dni, na które mamy zapisać dziecko,
numery tel. do rodziców/opiekunów brak wszystkich danych spowoduje nie wpisanie na listę!!!
11. Rodzicom dzieci przyjętych na zajęcia podczas zebrań z rodzicami dnia 23 stycznia zostaną rozdane karty kwalifikacyjne na
półkolonie, które trzeba będzie na miejscu wypełnić (potrzebny będzie pesel dziecka i daty obowiązkowych szczepień, które można
wpisać lub załączyć zrobione ksero z książeczki zdrowia). Brak wypełnionej karty kwalifikacyjnej oznacza skreślenie z listy uczestników.
12. W związku z tym, że miejsca atrakcji, na które będziemy wychodzić wymagają wcześniejszego wpłacenia zaliczek za rezerwację
terminu, oraz wymagają zapłaty za zgłoszoną ilość dzieci, dnia 23 stycznia podczas zebrań należy wpłacić kaucję w wysokości 50 zł
niezależnie od ilości wybranych dni. Zaliczka zostanie zwrócona w 100%, po zakończeniu ferii tj. dnia 25 lutego jeśli dziecko
uczestniczyło w zapisanych zajęciach, w przypadku nieobecności lub rezygnacji zaliczka zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o
zapłacone wcześniej rezerwacje wyjść i atrakcji.
13. Rezygnacja z zajęć będzie przyjmowana tylko i wyłącznie do dnia 4 lutego, po tym terminie będziemy zmuszeni pobrać opłatę za
nieobecność - z wpłaconej kaucji.

14. Dzieci zabierają codziennie:
- legitymację szkolną,
- kamizelkę odblaskową (obowiązkowe),
- odliczoną kwotę pieniędzy (niezależnie od wpłaconej zaliczki) podaną w programie,
- zakupione wcześniej bilety – nie będzie możliwości chodzenia do kas czy konduktora, automat w Cisowej też nie zawsze działa,
- własne pieniążki na wydatki, koniecznie w portfelach, które czasami będą zbierane (na placach zabaw) w celu ich pilnowania,
- picie, przekąski według uznania,
- ubiór odpowiedni do pogody,
- w plecaku karteczkę z numerem kontaktowym do rodziców/opiekunów potrzebnym w przypadku nagłego, złego samopoczucia
dziecka lub nieodpowiedniego zachowania podczas wyjść.
15. Zbiórka jest w szkole (punkt 3 regulaminu) i zawsze pod szkołę wracamy. Jeżeli dziecko w drodze powrotnej ma się odłączyć od grupy
i wysiąść np. w Chyloni, wychowawcy muszą każdorazowo otrzymać na piśmie prośbę, kartkę z dokładną datą, wyraźnym podpisem i
napisanym potwierdzeniem, że rodzic od danego miejsca przejmuje odpowiedzialność za dziecko. Nie ma możliwości zgłoszeń
telefonicznych lub ustnych.

Zajęcia poprowadzą Monika Marat i Iwona Wolska
Serdecznie zapraszamy

