
FERIE ZIMOWE  W  MIEŚCIE 2023 r.

UCZESTNICY: dzieci z  kaliskich szkół podstawowych 
TERMIN:   od 30.01.2023 r. –  do 10.02.2023 r. 
GODZINY ZAJĘĆ:  od 8.00 do 13.00

I tydzień ferii  od 30.01.2023 r. do 3.02.2023 r. 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 3-go Maja 16
telefon do sekretariatu: 62 501 84 88

2. Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Fabryczna 13-15
telefon do sekretariatu: 62 757 28 98

3. Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b
telefon do sekretariatu: 62 765 34 33

4. Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2 ul. 22 Pułku Artylerii 4-8
telefon do sekretariatu: 62 768 71 19

II tydzień ferii  od 06.02.2023 r. do 10.02.2023 r. 

1. Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Podmiejska 9a
telefon do sekretariatu: 62 753 11 32

2. Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 6 ul. Chełmska 18
telefon do sekretariatu: 62 767 02 29 

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY
 zajęcia  mają  charakter  otwarty:  gry,  zabawy,  zajęcia  sportowe,  zajęcia

profilaktyczno – edukacyjne,
 organizator nie zapewnia wyżywienia,
 organizator zapewnia  niezbędne  materiały do prowadzenia zajęć,
 rodzice odpowiadają za opiekę przed i  po zajęciach oraz za godziny wyjścia

i przyjścia dziecka na zajęcia.

UWAGA: 
Zgłoszenie dziecka do uczestnictwa w zajęciach w ramach „Ferii Zimowych w Mieście”
jest równoznaczne z akceptacją regulaminu ferii, który jest dostępny na stronie Urzędu
Miasta Kalisza  www.kalisz.pl  oraz w sekretariatach i na stronach internetowych ww
szkół.
Zapisów dzieci   na  ww.  zajęcia należy dokonywać bezpośrednio w sekretariatach
szkół do dnia  20.01.2023 r. 

ORGANIZATOR – MIASTO KALISZ
ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WSPÓLNEJ  ZABAWY. 

Zadanie realizowane w ramach 
 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023.

http://www.kalisz.pl/


                                                                                                    

Regulamin
Ferii Zimowych w Mieście

Organizator: Miasto Kalisz

uczestnicy: dzieci ze szkól podstawowych 

Niniejszy regulamin obowiązuje w szkołach, w których odbywać się będą zajęcia dla 

dzieci w:  

I tydzień ferii  od 30.01.2023 r. do 3.02.2023 r. 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. 3-go Maja 16
telefon do sekretariatu: 62 501 84 88

2. Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Fabryczna 13-15
telefon do sekretariatu: 62 757 28 98

3. Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b
telefon do sekretariatu: 62 765 34 33

4. Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2, ul. 22 Pułku Artylerii 4-8
telefon do sekretariatu: 62 768 71 19

II tydzień ferii  od 6.02.2023 r. do 10.02.2023 r. 

1. Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Podmiejska 9a
telefon do sekretariatu: 62/753-11-32

2. Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 6 ul. Chełmska 18
telefon do sekretariatu: 62/7670229 

1.  Osoby  przebywające  w  szkole  podlegają  przepisom  porządkowym  dotyczącym

obiektu  oraz  przepisom szczególnym narzuconym przez organizatora.

2. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci z kaliskich szkół podstawowych.

3.  Zajęcia  odbywać  się  będą  od 30.01.2023  r.  –   do  10.02.2023  r.  (oprócz  sobót

i niedziel) w godzinach od 8.00 do 13.00. 

4.  Zajęcia  mają  charakter  otwarty:  gry,  zabawy,  konkursy,  zajęcia  profilaktyczno

-edukacyjne.

5. Organizator nie zapewnia wyżywienia.

6. Szkoła zapewnia niezbędne materiały i  sprzęt do prowadzenia zajęć.

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.

8.  Rodzice  odpowiadają  za  opiekę  przed  i  po  zajęciach  oraz  za  godziny  wyjścia



i przyjścia dziecka na zajęcia.

9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu i programu

postępowania zgodnie z poleceniami opiekunów.

10. Na terenie obiektu obowiązuje obuwie zmienne.

11.  Wszelkie  urazy  muszą  być  zgłaszane  przez  uczestników  zajęć  osobom

prowadzącym zajęcia.

12. Pomoc przedlekarska udzielana jest przez przeszkolone osoby.

13. Na terenie obiektów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia

papierosów oraz stosowania wszelkiego rodzaju używek.

14. Zabrania się poruszania poza strefą wyznaczoną przez opiekunów.

15. Uczestników obowiązuje  zachowanie czystości i porządku na terenie  obiektu.

16.  Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  osoby  przebywające  poza

obiektami na których odbywają się zajęcia w ramach „Ferii Zimowych w Mieście”.

17.  Prowadzący  zajęcia  jest  odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo  powierzonych  jego

opiece  uczniów,  powinien  dostosować  gry  i  zabawy  do  wieku  swoich

podopiecznych. 

18. Zgłoszenie dziecka do udziału w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody

na   używanie  i  rozpowszechnianie  jego  wizerunku  dla  celów  informacyjno-

promocyjno-sprawozdawczych  związanych  z  realizacją  projektu  „Ferie  Zimowe

w Mieście” tzn. że fotografie lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą zostać

umieszczone na stronie internetowej miasta, fanpage Zdrowy Kalisz i w mediach

kaliskich.

19. Udział w zajęciach jest bezpłatny.




