
Regulamin 

„Ferie ze słuchowiskiem” 

Informacje podstawowe 

1. Organizatorem „Ferii ze słuchowiskiem”, posiadającym niezbędne uprawnienia do organizacji 

wypoczynku dzieci i młodzieży jest:  

Fundacja Teatr Wyobraźni, 39-450 Baranów Sandomierski, ul. Zamkowa 24b/1 

NIP 8672245189 REGON 380341287 KRS 0000733843 

2. Każda forma wypoczynku, organizowana przez Fundację Teatr Wyobraźni z siedzibą  

w Baranowie Sandomierskim jest rejestrowana w Podkarpackim Kuratorium Oświaty. 

Najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem danej formy wypoczynku (danego turnusu) 

zaświadczenie o zarejestrowaniu turnusu jest udostępniane do wglądu dla Rodziców  

w siedzibie firmy lub przesyłane na życzenie Rodzica mailem na wskazany adres e-mail. 

Zgłoszenie wypoczynku do bazy wypoczynku, prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej, 

można sprawdzić na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl, wpisując 

odpowiednie dane dot. organizatora (woj. podkarpackie, powiat tarnobrzeski) oraz związane 

z miejscem wypoczynku.  

3. Dzieci i młodzież korzystające z transportu publicznego odbieramy z umówionych uprzedniego 

miejsc dojazdu transportu publicznego (dworce autobusowe i kolejowe, przystanki)  

w Sandomierzu, Tarnobrzegu i Baranowie Sandomierskim w pierwszym dniu wypoczynku, oraz 

dowozimy na w/w przystanki w ostatnim dniu wypoczynku. Rodziców niekorzystających  

z transportu publicznego, informujemy telefoniczne lub przez e-mail o której należy przywieźć 

dziecko do siedziby Fundacji Teatr Wyobraźni.  

4. Każdy turnus rozpoczyna się obiadokolacją w godzinach 18:00 - 20:30 w zależności od godziny 

przybycia w pierwszym dniu turnusu, a kończy śniadaniem w godzinach 8:00 - 10:00  

w zależności od zaplanowanego transportu powrotnego w dniu ostatnim, dodatkowo  

w ostatnim dniu uczestnik otrzymuje suchy prowiant na drogę powrotną, w postaci np.: 

drożdżówki lub kanapki oraz 0,5l wody mineralnej niegazowanej. 

5. Rodzice i opiekunowie prawni mogą kontaktować się ze swoim dzieckiem (uczestnikiem 

wypoczynku) przez telefon komórkowy poza godzinami zajęć i ciszą nocną. Rodzic i opiekun 



prawny może zasięgnąć informacji o swoim dziecku wyłącznie od kierownika turnusu  

w godzinach 9:00-17:00. Numery telefonów wychowawców nie będą udostępniane. 

6. Po zaakceptowaniu naszej oferty, proszę potwierdzić chęć uczestnictwa dziecka i przesłać 

podpisany skan wypełnionej karty kwalifikacyjnej oraz klauzuli informacyjnej na adres mailowy 

info@teatrwyobrazni.pl lub oryginał pocztą, na adres: Fundacja Teatr Wyobraźni, ul. Zamkowa 

24b/1, 39-450 Baranów Sandomierski. Po zakwalifikowaniu uczestnika, rodzic lub opiekun 

prawny otrzyma informację zwrotną wraz z danymi do przelewu. Przelewu należy dokonać 

najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem turnusu. Uwaga: w przypadku przesłania 

podpisanego skanu, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczenia 

organizatorowi oryginału karty kwalifikacyjnej oraz klauzuli informacyjnej najpóźniej do dnia 

rozpoczęcia turnusu. 

Opieka medyczna 

7. Organizator zawiera umowę z lekarzem na wezwanie. Organizator gwarantuje zakup leków (do 

zrefundowania przez rodzica lub opiekuna prawnego na podstawie rachunku), jeśli uczestnik 

zachoruje na turnusie. Wszyscy uczestnicy objęci są ubezpieczeniem NNW.  

Opieka wychowawcza i kierownicza 

8. Organizator zapewnia wymaganą prawnie opiekę ̨wychowawczą, tj. jeden wychowawca na 20 

uczestników. Kadrę turnusu tworzą ludzie z pasją i szerokim wachlarzem umiejętności. Kadra 

kierownicza to doświadczeni pedagodzy. Wszyscy spełniają formalne wymagania do pełnienia 

funkcji wychowawcy i kierownika wypoczynku. 

Wyżywienie 

9. W każdym osobodniu uczestnik otrzymuje 3 główne posiłki, tj. śniadanie, obiad (2 dania), 

kolację oraz podwieczorek. Podczas posiłków podawane są zimne napoje oraz herbata.  

W czasie pobytu uczestnicy mogą bezpłatnie pobierać wodę mineralną niegazowaną od 

kierownika wypoczynku. 

Specjalne diety 

10. Organizator przyjmuje za dopłatą uczestników wymagających specjalnego żywienia,  

w szczególności: z dietą wegetariańską, wegańską, bezlaktozową, bezglutenową. Dopłata do 

specjalnej diety dotyczy wyłącznie obiadów i deserów, gdyż śniadania oraz kolacje podawane 



są w formie szwedzkiego stołu (zawierającego m.in. chleb bezglutenowy i mleko bez laktozy), 

w związku z czym każde dziecko może wybrać coś dla siebie. Organizator zobowiązuje rodzica 

do przesłania druku „Specjalna dieta” razem z kartą kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku oraz 

dokonanie opłaty 75 zł (15 zł za każdy dzień pobytu). Niepoinformowanie organizatora zwalnia 

go z obowiązku organizacji specjalnej diety dla uczestnika. Uczestnicy wymagający bardziej 

specjalistycznej i skomplikowanej formy wyżywienia, mogą zostać zakwalifikowani na 

wypoczynek wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z organizatorem.  

INFORMACJE O ZAKWATEROWANIU 

„Bocianówka” / „Sosnowa Oaza” 

Położenie: 

Baranów Sandomierski, w odległości ok. 700 m od Muzeum Teatru Polskiego Radia. 

Uczestnicy mieszkają w pokojach 2-4 osobowych. Pokoje samodzielne lub łączone - typu 

studio. W każdym pokoju lub studio znajduje się łazienka. Pokoje wyposażone w łóżka, szafę, 

stolik, krzesełko, gniazdko elektryczne. O miejscu zakwaterowania decyduje kierownik 

wypoczynku.  


