
СТАТУТ ЗИМОВОГО ДЕННОГО ТАБОРУ, ОРГАНІЗОВАНОГО БУДИНКОМ КУЛЬТУРИ М.  

ЖЕШУВ 

  

I. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗИМОВОГО ДЕННОГО ТАБОРУ 

1. Даний статут окреслює умови участі в зимовому денному таборі, організованого Будинком культури м. 

Жешув. 

2. Табір організовується в місті Жешув у формі тижневого перебування в такі години: 

7.00-16:30 – 9,5 год (2 зміни в період 16.01.2023 р. – 27.01.2023 р.) у філіях Будинку культури м. Жешув: Біла, 

Домбровського, Криницька, Мілочін, Побітно, Пшибишувка, Слочіна, Старомістя, Старонива, Залешє, 

Заленже. 

3. Учасники денного табору приймаються до закладів  о годині  7.00 

4. Будинок культури м. Жешув несе відповідальність за дитину виключно в години занять, які організовано під 

час табору. 

5. Розважально-рекреаційні та освітні заняття відбуваються під постійною опікою вихователів, відповідно до 

складеного розкладу. 

6. У таборі беруть участь діти, народженні у 2011-2016 роках. 

7. В першу чергу приймаються діти, які проживають в місті Жешув. 

8. Кількість місць в тижневій зміні обмежена. 

9. Учасники денного табору матимуть І сніданок, ІІ сніданок, обід з двох страв і чай. 

10. Діти зобов'язані дотримуватися рекомендацій вихователів, правил безпеки, чистоти та порядку. У випадку 

недотримання вимог Будинок культури м. Жешув залишає за собою право відраховувати дитину з-поміж 

учасників табору. 

Недисциплінованість, самовільне залишення території табору, недотримання рекомендацій вихователів, а 

також недотримання статуту табору може мати наслідки: 

- вихователь може сказати про порушення, 

- заборонити участь в деяких заняттях, 

- повідомити батьків/опікунів про негативну поведінку, 

- відрахувати з-поміж учасників табору без можливості повернення оплати. 

11. Батьки/опікуни виражають згоду на доступ до даних учасника табору: ім'я  та прізвище, польський 

ідентифікаційний номер (песель) для страхової компанії  під час перебування дитини на екскурсії. 

12. Будинок культури м. Жешув не несе відповідальності за загублені або залишені дитиною речі під час 

табору, а також за знищення дитячих речей іншими учасниками табору. 

13. Якщо дитина проживає в місті Жешув та має міську картку, батько/законний опікун зобов’язаний надіслати 

їй скан під час онлайн реєстрації разом з іншою документацією, а також передати картку керівнику табору у 

дні, коли планується проїзд громадським транспортом, згідно з розкладом занять. 

14. Якщо дитина проживає в місті Жешув та не має міської картки або проживає поза Жешувом, 

батько/законний опікун зобов'язаний надати керівнику табору проїзні квитки в понеділок перед заїздом, 

відповідно до кількості виїздів, передбачених програмою табору. 

15. Організатор просить не приносити на зимовий табір непотрібні речі та пристрої, наприклад, мобільні 

телефони, плеєри, іграшки, різне приладдя. 

16. Будинок культури м. Жешув залишає за собою право відкликати заїзд у зимовому денному таборі, у 

випадку, якщо відвідуваність буде нижчою ніж 10 осіб. 



17. Будинок культури м. Жешув залишає за собою право відкликати заїзд в денному таборі, у випадку 

виникнення певних обмежень, заборон та наказів пов'язаних із санітарно-епідеміологічним станом або 

відповідно до розпоряджень Міністерства здоров'я і головного санітарного лікаря. 

18. Будинок культури м. Жешув залишає за собою право змінювати денну і тижневу програму табору, які 

розміщенні в додатках. 

  

II. ОБ'ЄКТИ  ЗИМОВИХ ДЕННИХ ТАБОРІВ 

Табори проводитимуться в представлених нижче філіях Будинку культури міста Жешув: 

 

Філія  Біла  вул. Kardynała Karola Wojtyły 164, 

Філія Домбровського вул. Dąbrowskiego 17, 

Філія Криницька  вул. Krynicka 1, 

Філія Мілочін вул. Miłocińskа 75, 

Філія Побітно вул. Konfederatów Barskich 43 a, 

Філія Пшибишувка вул. Dębickа 170, 

Філія Слочіна вул. Paderewskiego 154, 

Філія Старомістя вул.  Staromiejskа 43a, 

Філія Староніва вул. Staroniwskа 46, 

Філія Залешє вул. Wieniawskiego 84, 

Філія Заленже вул. Ks. Jana Stączka 12, 

 

III.  ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

 

Заняття відбуватимуться  у період: 

I  зміна - від 16 січня до 20 січня 2023 р.  

II зміна - від 23 січня до 27 січня 2023 р. 

 

IV. БАТЬКИ/ЮРИДИЧНІ ОПІКУНИ 

 

1.Батьки/опікуни відповідальні за безпечний шлях дитини від місця проживання до місця проведення табору і 

навпаки. 

2. Батьки/опікуни зобов’язані забезпечити дітям: 

А) змінне взуття 

Б) питну воду 

В) відповідний до погоди одяг 

3. Мають привести дитину до табору не раніше 7 год. Батьки несуть відповідальність за дитину залишену без 

нагляду до години 7.00. 

4. Повинні забрати дитину не пізніше 16 год. 30 хв, 

5. У випадку, якщо дитина залишиться довше визначеного часу, зазначеного у п. IV. 4  за кожну наступну 

годину буде нараховуватися квота в розмірі 50 злотих (брутто). 

6. У випадку, якщо дитина повертається додому сама, батьки/опікуни зобов’язані написати заяву (додаток 3). 

7. Якщо дитину має забрати третя особа (на приклад: няня, брат, сестра, бабуся, дідусь) батьки повинні 

написати заяву та передати її керівнику табору (додаток 4). 



 

V.  КЕРІВНИК ЗИМОВОГО  ДЕННОГО ТАБОРУ 

 

Керівник денного табору зобов’язаний: 

А) Розробити розклад занять і план дня та контролювати їх реалізацію 

Б) Контролювати роботу вихователів 

В) Створити учасникам безпечні умови перебування в таборі від моменту передачі дитини  вихователям до 

моменту її повернення під опіку батьків/опікунів. 

 

VI.ВИХОВАТЕЛІ ЗИМОВОГО  ДЕННОГО ТАБОРУ 

Вихователі опікуються учасниками табору, стараються забезпечити якнайкращі умови відпочинку, 

допомогти вільно працювати в групах і організувати приємне і корисне проведення вільного часу. 

 

VII. ЗАПИС НА ЗИМОВИЙ ДЕННИЙ ТАБІР 

Набір відбуватиметься лише в електронному вигляді з 12.12.2022 по 19.12.2022 або до вичерпання місць 

шляхом надсилання скану чи фотографії заяви. Документи необхідно надіслати на електронну адресу закладу, 

до якого Учасник звертається для участі у зимовому таборі: 

1. Назва електронного листа: прізвище та ім'я дитини 

2. Кваліфікаційна карта учасника (додаток 1) 

3. Посвідчення про участь (додаток 2) 

4. Скан карти «Багатодітна сім'я 3+, прийомна сім'я м. Жешув» (лицьова та зворотна сторони), якщо є. 

Наголошуємо, що загальнонаціональна Карта багатодітної родини не діє та не дає права на знижки, як і 

туристичні бони. 

5. Скан міської картки, якщо дитина проживає в м.Жешув та має її. 

На першому етапі документи перевірятимуть: 

1. Правильно оформлена документація. 

2. Місце проживання учасника: м. Жешув. 

3. Послідовність поданих заяв. 

 

Електронні адреси філій Будинку культури міста Жешув: 

 

філія Біла: biala@rdk.rzeszow.pl 

філія Домбровського: dabrowskiego@rdk.rzeszow.pl 

філія Криницька: krynicka@rdk.rzeszow.pl 

філія Мілочін: milocin@rdk.rzeszow.pl  

філія Пшибишувка: przybyszowka@rdk.rzeszow.pl 

філія Побітно: pobitno@rdk.rzeszow.pl 

філія Слочіна: slocina@rdk.rzeszow.pl 

філія Старомістя: staromiescie@rdk.rzeszow.pl 

філія Старонива: staroniwa@rdk.rzeszow.pl 

філія Залешє: zalesie@rdk.rzeszow.pl 

філія Заленже: zaleze@rdk.rzeszow.pl 

 

mailto:milocin@rdk.rzeszow.pl
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ОПЛАТИ 

Оплата за одного Учасника за 1 заїзд складає : 

➢ 420,00 зл., 

➢ 260,00 зл. для власників карти „Багатодітна сім'я 3+, прийомна сім'я м. Жешув” (знижка 50%, 

кошти за харчування не підлягають знижкам). 

 

Батьки/опікуни, після отримання підтвердження про зарахування дитини на зимовий денний табір, зобов’язані 

оплатити її перебування банківським переказом у період з 3 по 6 січня 2023 р. Батьки/законні представники 

отримають усі платіжні реквізити на електронну пошту одразу після зарахування дитини. Якщо оплата не буде 

здійснена у зазначений період,  резервація місця  у зимовому денному таборі анульовується. 

Особи, які здійснюють оплату за участь дитини в зимовому таборі, мають право отримати підтвердження про 

оплату. Фактури будуть виставлені на ім'я  особи, яка здійснила оплату (будь ласка, враховуйте це при здійсненні 

оплати). Якщо особа, яка здійснює платіж, бажає, щоб рахунок-фактура був виставлений на ім'я  іншої особи, 

повідомте про це під час оплати на електрону адресу: paulina.dziedzic@rdk.rzeszow.pl. 

 

ВІДМОВА 

1. Відмовитися від участі в зимовому денному таборі можна не пізніше 10 (робочих) днів до початку зміни. 

Потрібна письмова форма відмови з обґрунтуванням. 

2. Відмова пізніше ніж за 10 днів до початку зміни може братися до уваги лише у виняткових ситуаціях (раптова 

хвороба, нещасний випадок). Потрібна письмова форма відмови з обґрунтуванням та медична довідка. 

3. У разі відмови від участі в зимовому денному таборі оплата повертається на рахунок, з якого була сплачена. 

 

  

 

 


