
Załącznik  do Zarządzenia  nr 5/2018  

z dnia 01.06.2018  

Dyrektora  OWD w Lubaniu 

 

Regulamin rekrutacji uczestników wypoczynku 

organizowanego przez  Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji na zorganizowane formy 

wypoczynku w  Ośrodku Wsparcia Dziennego w Lubaniu. 

2. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w organizowanym wypoczynku są dzieci w wieku 

szkolnym tj. uczniowie klas I-III  szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Miasta 

Lubań. 

3. Wypoczynek letni organizowany będzie w dwóch terminach: 

- od 2 do 20 lipca 2018r., od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-15:30 

- od 6 do 24 sierpnia 2018r., od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-15:30 

4. Na zorganizowaną formę wypoczynku zostanie zakwalifikowanych 45 uczestników na każdy 

z dwóch  terminów. 

5. Informacja o naborze w zorganizowanych formach wypoczynku zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej organizatora: www.luban.pl  oraz na tablicy informacyjnej OWD.   

6. Rodzice bądź prawni opiekunowie zainteresowani udziałem dzieci w zorganizowanych 

formach wypoczynku dokonują zgłoszenia osobiście w Ośrodku Wsparcia Dziennego ul. 

Mickiewicza 7, 59-800 Lubań w godzinach od 8:00 do 16:00. 

7. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od  dnia  04 czerwca 2018r. 

8. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie karty rekrutacji, stanowiącej załącznik do 

niniejszego Regulaminu. 

9. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w wypoczynku letnim zadecydują następujące 

kryteria: 

- uczestnictwo w roku szkolnym w zajęciach świetlicy OWD, 

- wiek dzieci tj. uczniowie szkół podstawowych klas I-III ( ukończona klasa I), 

- kolejność zgłoszeń, 

- rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są posiadać legitymację szkolną    

  zapisywanego dziecka. 

10. W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych niż miejsc, zostanie sporządzona lista 

rezerwowa.                                                                                                                                                                                  

11. W przypadku rezygnacji uczestnika z wypoczynku letniego jego miejsce zajmie pierwsza 

osoba z listy rezerwowej.                                                                                                                                                                      

12. Dodatkowe karty rekrutacyjne mogą być złożone po zakończonym naborze w sytuacji gdy 

Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu dysponować będzie wolnymi miejscami. 

13. Przy rekrutacji rodzic może zapisać dziecko na jeden termin.  

14. Dokumenty rekrutacyjne ( karty kwalifikacyjne) dostępne będą w biurze OWD Lubań. 

15. O zakwalifikowaniu na letni wypoczynek, każdy uczestnik zostanie powiadomiony 

telefonicznie. 

16. Niniejszy „Regulamin rekrutacji” zatwierdza i zmienia Dyrektor Ośrodka Wsparcia 

Dziennego w Lubaniu 


