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1.„Nocowanie” jest propozycją organizowaną przez Stowarzyszenie na Piątkę i skierowaną do dzieci 

wskazanych w ogłoszeniu zamieszczanym na profilu Stowarzyszenia  i  jest formą szkolnej integracji dzieci. 

3. Ilość uczestników wydarzenia jest ograniczona i każdorazowo podana w publikowanym ogłoszeniu. 

4.Uczestnikami ofert proponowanych przez Stowarzyszenie na Piątkę są jego członkowie czyli osoby, które 

wypełniły deklarację członkowską i dokonały opłaty członkowskiej w roku obowiązywania oferty. 

5.Nocowanie odbywa się z piątku na sobotę, w godzinach od 17:30.00 (w piątek) do 10.00 (w sobotę) w 

terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły. 

6. Koszt i forma płatności jakie ponosi uczestnik będą każdorazowo podane w ogłoszeniu oferty. 

7. Opiekę nad uczniami sprawuje wykwalifikowana kadra wyznaczona przez Stowarzyszenie na Piątkę. 

8. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia i otrzymanie potwierdzenia jego uczestnictwa w formie 

elektronicznej (sms lub wiadomość mailową – forma kontaktu będzie wskazana w ankiecie zgłoszeniowej), a 

także wypełnienie i podpisanie zgody na uczestnictwo dziecka w proponowanej ofercie. 

 Zgoda powinna być dostarczona do organizatora najpóźniej w dniu wydarzenia. Niedostarczenie pisemnej 

zgody rodziców (prawnych opiekunów) w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ucznia z 

udziału w wydarzeniu. 

9. Na Nocowanie uczniowie przynoszą ze sobą: 

 śpiwór lub koc, poduszkę, 

 materac lub karimatę w razie potrzeby, 

 piżamę lub wygodne rzeczy do spania, 

 wygodny strój na przebranie, 

 przybory toaletowe (szczoteczka do zębów + pasta, grzebień/szczotka),  

 obuwie na zmianę, 

 bidon z filtrem 

10. Materiały związane z realizacją programu i posiłek zapewnia organizator tj. Stowarzyszenie na Piątkę. 

11. Podczas spotkania obowiązuje zakaz używania urządzeń elektronicznych. Wyjątek stanowią telefony 

komórkowe, które na początku wydarzenia są przekazywane do depozytu opiekunom i oddawane rano w 

sobotę w celu ewentualnej komunikacji z rodzicami (prawnymi opiekunami). W sprawach pilnych opiekunowie 

wydarzenia będą osobiście kontaktować się z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

12. Zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu, energetyków, papierosów, e-papierosów, i innych 

szkodliwych używek. 

13. W czasie trwania spotkania uczniowie nie mogą samodzielnie opuszczać budynku szkoły. 



14. Cisza nocna w trakcie nocowania obowiązuje od godz. 24.00 do godz. 6.00. 

15. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zobowiązują się do: 

 zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z opiekunami (włączony telefon), 

 natychmiastowego odebrania dziecka z nocowania w razie jego niewłaściwego zachowania (hałasowanie, 

agresja słowna lub fizyczna, brak reakcji na upomnienia opiekunów), złamania postanowień niniejszego 

regulaminu bądź złego samopoczucia dziecka, 

 poniesienia kosztów wszelkich zniszczeń sprzętu szkolnego dokonanych przez dziecko, zwłaszcza 

spowodowanych umyślnie, 

 odebrania dziecka najpóźniej o godzinie 10.00 w sobotę, 

16. Obowiązkiem każdego uczestnika nocnego spotkania oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) jest 

zapoznanie się z powyższym regulaminem i przestrzeganie jego zapisów. 

17.Stowarzyszenie na Piątkę zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez 

podania przyczyny. 

18.Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się, podpisania i przestrzegania Regulaminu 

„Nocowania ze Stowarzyszeniem na Piątkę”.  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 


