REGULAMIN REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIE
„WAKACJE NA SCENIE”
Правила прийому до дитячого денного табору
«Відпочинок на сцені»
I.

Організатор табору:
Асоціація Людина Культура

II. Програма денного табору:

III.



Програма передбачає: кінопоказ, екскурсію, театральні майстер-класи, обід, виставу.



Для кожного учасника передбачено страхування від нещасних випадків.



Очікувана кількість учасників – 80 осіб (60 польських дітей, 20 українських дітей).



Один заїзд розраховано на 1 групу з п’ятнадцяти осіб віком від 11 до 15 років.



Тривалість занять: 8:00 – 15:00.
Денні табори будуть організовані в чотирьох заїздах:
I заїзд
II заїзд
III заїзд
IV заїзд

18 липня 2022 – 22 липня 2022
25 липня 2022 – 29 липня 2022
01 серпня 2022 – 05 серпня 2022
08 серпня 2022 – 12 серпня 2022

IV. Умови прийому до денного табору
1. До табору з денним перебуванням приймаються діти 2007 - 2011 років народження,
тобто віком від 11 до 15 років, які проживають у Плоцьку.
2. Набір розпочнеться 01.07.2022 о 15:00 і триватиме до 17:00.
3. Діти приймаються до таборів з денним перебуванням на підставі заповненої та
підписаної кваліфікаційної картки, поданої батьками/опікунами дитини з
підписаною заявою.
5. Кваліфікаційні картки та декларації можна завантажити на сайті Асоціації Людина
Культура (www.czlowiekkultura.pl) з 27 червня 2022 року.
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V. Місце та спосіб подання документів
1. Кваліфікаційні картки та декларації приймаються в католицькій школі у Плоцьку за
адресою вул. архієпископа A. J. Nowowiejskiego 2A, дня 01.07.2022 р. з 15:00 до
17:00.
2. Батьки/опікуни подають свої кваліфікаційні картки та заяви особисто (документація,
надіслана електронною поштою, не приймається).

VI. Кваліфікація для участі в денних таборах
1. Діти, яким не вистачило місць в таборі денного перебування, заносяться до
резервного списку.
2. У разі відмови від участі в таборі з денним перебуванням звільнені місця зможуть
зайняти діти, занесені до резервного списку відповідно до порядку подачі заявок.
3. Батьки/законні опікуни дитини повинні заповнити та подати інші необхідні
документи на вказану дату. Неподання повного комплекту документів позбавляє
дитину участі в таборі з денним перебуванням.
4. Про результат набору батьки/опікуни дитини будуть повідомлені по телефону.
5. У разі відмови дитини від участі в літньому таборі батьки зобов’язані повідомити
про це організатора не менше ніж за добу до початку занять.
6. У разі недостатньої кількості дітей з України їх місця будуть поповнені дітьми з
резервного списку.
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