
REGULAMIN 

 

Na podstawie zapisów działu IV, pkt. 7 Wytycznych dla Biur i Dzielnic dotyczących realizacji 

Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” oraz pkt. 5 Wytycznych w sprawie realizacji 

programu „Lato w Mieście 2011” w Dzielnicy Wesoła, ustala się regulamin opłat za żywienie 

uczestników programu „Lato w Mieście” w Dzielnicy Wesoła. 

 

1. Każdy uczestnik programu „Lato w Mieście” w punktach dziennego pobytu jest objęty 

żywieniem i otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły. Uczestnik punktu dziennego 

pobytu, w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych, bezpłatnie otrzymuje 

napoje. 

2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do opłacenia posiłków za zadeklarowany czas 

uczestnictwa dziecka w punkcie dziennego pobytu przy składaniu lub aktualizowaniu 

karty zgłoszeniowej. 

3. Opłaty, w wysokości 7 zł za dzień, należy uiszczać u Koordynatora akcji w punkcie 

dziennego pobytu, lub u osoby przez niego wyznaczonej.  

4. Dzieci korzystające z dofinansowywanych posiłków w ciągu roku szkolnego (na mocy 

decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej) są zwolnione z opłat za posiłki. 

Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły. Zwolnienie 

obowiązuje w takiej samej proporcji jak w czasie roku szkolnego. 

5. Dziecko otrzymuje posiłek najwcześniej w następnym dniu po dokonaniu zgłoszenia. 

Zgłoszenia dokonuje się do godziny 12.00.  

6. Zwroty za niewykorzystane posiłki będą rozliczane za pośrednictwem Koordynatora 

programu w punkcie dziennego pobytu. Zwrot za niewykorzystany posiłek przysługuje 

w przypadku zgłoszenia do koordynatora programu w placówce nieobecności dziecka 

najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedzającego nieobecność. 

7. Zwroty opłat za niewykorzystane przez dziecko posiłki dokonywane będą po zakończeniu 

edycji programu, na wniosek rodzica ze wskazaniem dni,  

w których dziecko było nieobecne. Wniosek zatwierdza Koordynator programu 

w placówce na podstawie dziennych list obecności. Zwroty realizowane będą 

do 15 września.  



8. W punktach zajęć specjalistycznych, które prowadzą żywienie uczestnicy mogą z niego 

skorzystać na analogicznych zasadach dotyczących terminów zgłoszeń do żywienia, 

przyjmowania opłat i rozliczania zwrotów. 

9. W przypadku, gdy punkt zajęć specjalistycznych oferuje jeden posiłek (obiad) opłata 

dzienna może ulec zmniejszeniu. Jej wysokość określa Koordynator w placówce. 

10. Koordynator programu w placówce jest uprawniony do podejmowania decyzji 

odstępujących od postanowień niniejszego regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione 

szczególnymi okolicznościami, a zmiana jest korzystna dla uczestnika programu. 

 


