Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Zielona Szkoła w Brachlewie

Brachlewo 42

82-500 Kwidzyn

tel./fax.: (55) 279 00 01

Zasady pobytu w Zielonej Szkole w Brachlewie.

I.

Przepisy ogólne.
1. Cele Zielonej Szkoły


prowadzenie edukacji ekologicznej,



łączenie wypoczynku z aktywną edukacją ekologiczną,



promocja zdrowego stylu życia,



promocja i realizacja idei zrównoważonego rozwoju.

2. Organem prowadzącym Zieloną Szkołę jest Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe.
Koszty utrzymania placówki ponoszą Miasto i Gmina Kwidzyn.
3. Placówka jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
4. Uczestnicy

z

poszczególnych

szkół

przyjeżdżają

zgodnie

z

opracowanym

harmonogramem. Ewentualne zmiany są możliwe w porozumieniu między szkołami.
O dokonanej zmianie należy poinformować dyrektora Zielonej Szkoły.
5. Każda klasa powinna przyjechać z 2 lub 3 opiekunami

II.

Przepisy szczegółowe.
1. Za dowiezienie i odwiezienie uczniów odpowiada dyrekcja danej Szkoły.
2. Przyjazd grupy do Zielonej Szkoły w godzinach od 8:00 do 8:30; wyjazd od 14:00 do
15:00.

3. Pracownicy Zielonej Szkoły prowadzą zajęcia ekologiczne do obiadu, po obiedzie
opiekunowie realizują własny program.
4. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie pobytu w Zielonej Szkole odpowiadają
opiekunowie.
5. Wpłaty za pobyt uczniów (dwudniowy – 40 zł, pobyt trzydniowy – 60 zł) należy
dokonać przed przyjazdem na konto:

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 15
8300 0009 0005 5120 2000 0020
6. Odpłatność opiekunów jest identyczna jak uczniów.
7. Tydzień przed przyjazdem proszę podać telefonicznie:

8. Dowód wpłaty i listę uczestników należy dostarczyć w dniu przyjazdu:
- ilość uczniów z podziałem na płeć
- ilość opiekunów

III.

Obowiązki uczniów.
1.

Obowiązkiem uczniów jest kulturalne zachowanie się w czasie pobytu w Zielonej
Szkole oraz troska o jej mienie.

IV.

2.

Uczestnik zostanie zapoznany w wewnętrznym regulaminem Zielonej Szkoły.

3.

Uczniowie mają obowiązek przestrzegać regulamin Zielonej Szkoły. O fakcie
nieprzestrzegania regulaminu powiadomiona będzie dyrekcja danej Szkoły.

4.

Uczestnik powinien posiadać obuwie zmienne, przybory toaletowe, ręczniki,
piżamę oraz ubranie stosowne do warunków atmosferycznych.

Postanowienia końcowe.
Koszty ewentualnych zniszczeń pokrywa dyrekcja szkoły, której uczeń dokonał szkody.

