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REGULAMIN UCZESTNICTWA W DZIAŁANIU
BULLERBYNOWA ZIMA W MIEŚCIE 2022

1. Organizatorem działania pn. Bullerbynowa Zima w Mieście 2022, o symbolu BZM, jest
Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych.
2. Działanie nie spełnia warunków imprezy turystycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24
listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
3. Fundacja zapewnia Uczestnikowi wyżywienie (obiad i podwieczorek) na terenie Placówki oraz
opiekę prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy
wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.
4. Każdy turnus zgłaszany jest do Kuratorium Oświaty w Warszawie.
5. Koordynatorką Działania jest Zofia Świąder
6. Działanie jest dedykowane dzieciom, które mają ukończone 6 lat i nie skończone 10 lat
(rocznik 2012 - 2015).
7. Grupa na pojedynczym turnusie liczy od 9 do 12 dzieci.
8. Miejsce organizacji działania: Szkoła Podstawowa Bullerbyn, al. Wyzwolenia 7, 00-572 Warszawa;
9. Zajęcia będą odbywać się w ww. placówce oraz w Domku na Jazdowie, Jazdów 5a/1, 00-641
Warszawa
10. Terminy:
Turnus I: 31.01 – 04.02.2022
Turnus II: 07.02 – 11.02.2022
11. Turnusy obejmują 5 dni zajęć.
12. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku wg. następującego planu dnia:
08:30 – 09:00 - przyjazd dzieci;
10:00 -12:30 - blok zajęć animowanych;
12:30 - obiad;
13:45 - 17:30 - blok zajęć animowanych;
17:30 - koniec zajęć; odbiór dzieci

13. W przeddzień rozpoczęcia zajęć (niedziela), zorganizowany zostanie dzień zapoznawczy, podczas
którego, w godzinach 11:30 -13:00 miejsce spotkań grupy będzie otwarte, a Kadra danego turnusu
do dyspozycji uczestników i ich opiekunów. Uczestnictwo w tym dniu jest dobrowolne.
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14. Program: opieka dzienna dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci, obejmująca zajęcia
rekreacyjne i psychoedukacyjne. Program Bullerbynowa Zima w Mieście 2022 w zakresie
kształcenia i wychowania, obejmuje m.in. profilaktykę psychologiczno-pedagogiczną dostosowaną
do potrzeb i możliwości dzieci.
15. Kadra: doświadczeni i rekomendowani przez Fundację opiekunowie (1 wychowawca, 1 asystent)
16. Opłata za udział 1 Uczestnika wynosi 800 zł.
17. Opłata obejmuje następujące świadczenia:
a) wyżywienie - dwa posiłki dziennie - obiad i podwieczorek (poniedziałek-piątek)
b) całodzienną (9 godzin) opiekę i animację,
c) realizację programu,
d) ubezpieczenie NNW
18. Zaliczka wynosi 250 zł i płatna jest w ciągu 3 dni od daty przesłania (na adres mailowy podany
w Formularzu rejestracyjnym) potwierdzenia rezerwacji miejsca.
19. Dopłata powinna być uiszczona na 5 dni przed datą rozpoczęcia Działania.
20. W przypadku odbioru dziecka po godzinie 18:00 pobierana jest dopłata w kwocie 50 zł
21. Opłata za uczestnictwo w działaniu uiszczana jest na konto Organizatora podane w potwierdzeniu
rezerwacji miejsca.
22. Najpóźniej w pierwszym dniu zajęć, uczestnik zobowiązany jest wręczyć wychowawcy grupy
wypełnioną Kartę Kwalifikacyjną, Oświadczenie Rodzica, związane z epidemią Covid-19 wraz
z ewentualnym zaświadczeniem lekarskim dotyczącym podawania leków. Oryginał Karty
Kwalifikacyjnej podpisany przez opiekuna Uczestnika pozostaje w aktach zdeponowanych
w Placówce.
23. Rodzice udostępniają w Karcie kwalifikacyjnej numery telefonów zapewniające szybką komunikację
w związku z potencjalną proceduralną koniecznością niezwłocznego odebrania dziecka z Placówki.
24. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby (w szczególności temperatura
powyżej 38°C, kaszel, duszności) rodzice zobowiązują się do niezwłocznego – do
2 godziny – odbioru dziecka z zajęć. Do czasu przyjazdu rodziców, dziecko będzie przebywać
w izolatce. Po otrzymaniu pomocy lekarza i uzyskaniu jego pisemnego wskazania co do
kontynuowania zajęć, uczestnik może być ponownie przyjęty. W przeciwnym razie następuje
automatyczna rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach, z tytułu której nie przysługuje zwrot wniesionej
opłaty.
25. W trakcie trwania turnusu rodzice są proszeni o niewchodzenie do lokalu i przekazywanie dziecka
osobie prowadzącej w przedsionku placówki.
26. Podczas przywożenia i odbierania dzieci rodzice są proszeni o założenie maseczek i zachowanie
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dystansu społecznego.
27. Przedstawiciel ustawowy ma obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na
chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie zgłaszania udziału
w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. Rodzic decyduje o udziale w półkolonii
dziecka przewlekle chorego. Zaleca się skonsultowanie tej decyzji z lekarzem prowadzącym.
28. Jeśli jest taka potrzeba, przedstawiciel ustawowy dziecka wyraża zgodę na podawanie dziecku
wskazanych w zleceniu lekarskim leków przez wychowawcę grupy.
29. Przedstawiciel ustawowy obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika półkolonii) w indywidualną
osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
30. Przedstawiciel ustawowy ponosi prawną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas
uczestnictwa w zajęciach integracyjnych dla rodzin. Dotyczy to również aktywności z udziałem
dziecka, przedstawiciela ustawowego i wychowawcy.
31. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie i zaginięcie sprzętu elektronicznego przywiezionego
przez Podopiecznego i zaleca zaniechanie posiadania przy sobie takiego sprzętu w czasie
uczestnictwa w Działaniu.
32. Rzeczy znalezione przez Wychowawców, a pozostawione przez Uczestników podczas udziału
w działaniu przechowywane są przez okres 2 miesięcy od daty jego zakończenia. Po tym terminie
rzeczy znalezione będą mogły być przekazane osobom potrzebującym.
33. Kwestie rezygnacji z udziału i inne kwestie organizacyjne nie ujęte w niniejszym Regulaminie są
uregulowane przez OWU Bullerbyn dostępne na stronie internetowej Fundacji.
34. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i innych zasad oraz do stosowania się
do zaleceń kadry wynikających z dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników.
35. W przypadku naruszenia przez Uczestnika podstawowych zasad bezpieczeństwa i dbałości o zdrowie
swoje lub innych osób, Koordynator działania może zdecydować o bezzwłocznym zakończeniu
pobytu Uczestnika, przy czym nie przysługuje zwrot kosztów z tego tytułu.
36. Fundacja zastrzega sobie prawo do zakończenia udziału w przypadku, gdy zachowania uczestnika
wymagają dodatkowej opieki związanej z indywidualną pracą terapeutyczną, wykraczającą poza
kwalifikacje zespołu opiekunów (wychowawców i asystenta) przy czym nie przysługuje zwrot kosztów
z tego tytułu.
37. Wszystkie straty materialne spowodowane przez Uczestnika pokrywane są przez jego
przedstawiciela ustawowego w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
38. Niniejszy Regulamin, zgodny z ofertą przedstawioną na www.bullerbyn.org.pl, wraz z OWU Bullerbyn
i Kartą Kwalifikacyjną Uczestnika, stanowią łącznie Umowę o przystąpienie do działania.

