
 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w letnich warsztatach języka angielskiego  

pn. Summer English Camp 

Krynica-Zdrój, 2017 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w letnich warsztatach języka angielskiego 

pn. Summer English Camp 2017 (zwanych dalej SEC) organizowanych, realizowanych 

i częściowo dotowanych przez Gminę Krynicę-Zdrój. Realizacja SEC odbywa się  

we współpracy z Fundacją Kościuszkowską.  

2. Celem warsztatów jest wzmocnienie sprawności uczniów z terenu Gminy Krynicy-Zdroju 

w zakresie języka angielskiego poprzez udział  w warsztatach SEC. 

3. SEC adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój. W warsztatach SEC weźmie udział  

60 uczniów z obecnych klas 5 i 6 szkół podstawowych (30 uczniów) oraz z obecnych klas  

1-3 gimnazjów (30 uczniów) ze znajomością języka angielskiego minimum w stopniu 

podstawowym. 

4. Warsztaty prowadzone będą przez amerykańskich nauczycieli i stażystów – stypendystów 

Fundacji Kościuszkowskiej. 

5. Warsztaty realizowane będą w dni powszednie w okresie 19-30 czerwca 2017 r.  

w Publicznym Gimnazjum w Krynicy-Zdroju, w godz. 9.00-13.15 w przypadku uczniów szkół 

podstawowych i 9.00-14.15 w przypadku uczniów gimnazjów. 

6. W ramach SEC organizator gwarantuje każdemu uczestnikowi:  

a. udział w warsztatach językowych, 

b. materiały dydaktyczne,  

c. obiad, 

d. opiekę. 

7. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga organizator  SEC.  

 

§ 2. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w SEC 

1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju do wyczerpania miejsc, 

jednak nie dłużej niż do 10 czerwca 2017 r. 

2. W celu dokonania zgłoszenia dziecka do udziału w SEC, należy pobrać  ze strony 

www.krynica-zdroj.pl dokumenty rekrutacyjne: deklarację uczestnictwa w SEC  

(Załącznik nr 1) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(Załącznik nr 2). Wypełnione dokumenty należy dostarczyć osobiście lub listownie na adres: 

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, z dopiskiem  

na kopercie „SEC 2017”. 

http://www.krynica-zdroj.pl/


 

 

3. O wpisaniu na listę uczestników decydują: kolejność zgłoszenia, spełnienie kryterium 

wiekowego, złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, wpłata  

za uczestnictwo w SEC w określonym w Regulaminie terminie.  

4. W przypadku braku miejsc na liście prowadzona będzie lista rezerwowa uczestników SEC.  

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w SEC, do projektu zostanie włączony uczeń  

z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszenia.  

5. Udział w SEC jest odpłatny. Opłata za uczestnictwo w SEC wynosi 550,00 zł od osoby. 

Zaliczkę w wysokości 250,00 zł należy wpłacić do 30 kwietnia 2017 r. W przypadku braku 

wpłaty zaliczki do 30 kwietnia 2017 r. dziecko zostaje skreślone z listy uczestników. 

Pozostałą opłatę w wysokości 300,00 zł należy przesłać najpóźniej do 10 czerwca 2017 r. 

6. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju,  

ul. Kraszewskiego 7, nr konta  53 8802 0002 2001 0000 1401 0001, tytułem: Summer English 

Camp, imię i nazwisko dziecka. 

7. Obecność uczestnika na zajęciach jest obowiązkowa i będzie każdorazowo sprawdzana.  

8. W przypadku rezygnacji z udziału w SEC po 20 maja 2017 r. zaliczka w wysokości 250,00 zł  

nie będzie zwracana.  

9. W przypadku rezygnacji z udziału w SEC po terminie rozpoczęcia warsztatów opłata  

za uczestnictwo nie będzie zwracana.  

10. Rezygnację z udziału w SEC należy zgłosić do Wydziału Strategii i Rozwoju Lokalnego Urzędu 

Miejskiego w Krynicy-Zdroju na adres e-mail: krynica@onet.pl 

11. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w SEC, do projektu zostanie włączony uczeń  

z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszenia. 

 

§3 Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadkach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Regulamin wraz z obowiązującymi formularzami jest dostępny na stronie internetowej Gminy 

Krynicy-Zdroju  www.krynica-zdroj.pl oraz w Wydziale Strategii i Rozwoju Lokalnego Urzędu 

Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, pok. 2. 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju Lokalnego, tel. 18 472 55 04, 

18 472 55 14 lub e-mail: krynica@onet.pl 

 

mailto:krynica@onet.pl
http://www.krynica-zdroj.pl/

