
REGULAMIN 

Uczestnictwa w wakacyjnym plenerze w Toruniu  

w ramach Sobotnich Warsztatów Rysunku i Kompozycji 

organizowanych przez 

Radę Rodziców przy Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych 

im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin ustala porządek wewnętrzny i organizację zajęć podczas pleneru wakacyjnego dla 

uczniów oraz związane z tym uprawnienia i obowiązki uczestników pleneru. 

2. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników pleneru wakacyjnego. 

3. W plenerze wakacyjnym organizowanym w ramach  Sobotnich Warsztatach Rysunku i 

Kompozycji mogą dobrowolnie uczestniczyć wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół 

Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie. 

4. Uczestnik pleneru wakacyjnego jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego 

Regulaminu przed ich rozpoczęciem oraz stosować się do jego postanowień. 

5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły: 

http://www.tab.edu.pl. 

6. Uiszczenie przez uczestnika darowizny na rzecz Rady Rodziców w związku z udziałem 

w zajęciach  wakacyjnego pleneru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2  

Organizacja zajęć i zapisy 

1. Zajęcia wakacyjnego pleneru rysunku i kompozycji trwają 8 dni: od 06.07.2019 do 

13.07.2019 roku. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy pleneru powinni dostarczyć organizatorowi pleneru 

zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w plenerze. 

 

3. Plener rozpoczyna 06.07.2019 się na dworcu kolejowym Warszawa Centralna na 1/2 godziny 

przed odjazdem pociągu do Torunia i kończy 13.07.2018 na peronie dworca kolejowego 

Warszawa Centralna z chwilą przyjazdu pociągu z Torunia. 

4. Rodzice lub opiekunowie prawni  uczniów niepełnoletnich obowiązani są przywieść swoje 

dzieci na dworzec kolejowy i przekazać pod opiekę Kierownikowi pleneru a także odebrać 

dzieci z dworca kolejowego po zakończeniu pleneru. 

5. Realizacja programu składa się z 12 zajęć rysunkowych 2 x po 3,5 godziny dziennie. Dwa 

bloki zajęć : poranny pomiędzy śniadaniem i obiadem ( 10.00 – 13.30 ) oraz popołudniowy 

pomiędzy obiadem i kolacją ( 14.30-18.00). Omówienie wykonanych prac ( wspólne 

spotkanie godz. 19.00-20.00) . W czasie deszczu rysowanie wnętrz zabytkowych i zwiedzanie 

zabytków Torunia.  

6. Osobą odpowiedzialną za organizację pleneru wakacyjnego jest nauczyciel ZSABiL Janusz  

Sokołowski ( tel. 501 421 545) 

http://www.tab.edu.pl/


7. Uczestnik dokonuje zapisu wpłacając zaliczkę w kwocie 300zł "z góry" na koszt pleneru 

wakacyjnego.  

8. Uczestnik może złożyć rezygnację z uczestnictwa w zajęciach w trakcie ich trwania. 

Rezygnację należy zgłosić nauczycielowi szkoły, który organizuje zajęcia.  

9. Zajęcia będą obejmowały naukę: 

 zasad perspektywy rysunkowej 

 technik rysunkowych 

 technik akwarelowych 

 technik kolorystycznych 

 wyobraźni przestrzennej  

 operowania skalą  

 rysunku i akwareli z natury 

10. Zajęcia będą prowadzone przez zaproszoną osobę (rysownika, akwarelistę) pod nadzorem 

nauczyciela szkoły (rysującego architekta). 

11. Zajęcia będą prowadzone jednocześnie w dwu 7 osobowych grupach. Jeden prowadzący 

będzie prowadził zajęcia dla 7 uczniów. 

12. Obecność na zajęciach będzie odnotowywana.  

13. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie którzy zostali wcześniej zakwalifikowani do 

Sobotnich Warsztatów Rysunku i Kompozycji. 

14. Zakwaterowania w Domu Turysty PTTK Toruń, ul. Legionów 24 w pokojach 2 i 4       

osobowych  

15. Wyżywienie. Z uwagi na brak stołówki w Domu Turysty PTTK stołujemy się (obiady) w 

wybranej, nie drogiej, restauracji/barze. Uczestnicy sami opłacają swoje rachunki. Śniadania i 

kolacje uczestnicy pleneru przygotowują we własnym zakresie korzystając z 

ogólnodostępnych kuchni w Domu Turystycznym PTTK. 

16. Komunikacja pomiędzy organizatorem zajęć, a uczestnikami odbywać się będzie :                            

a) przed rozpoczęciem pleneru drogą mailową poprzez dziennik elektroniczny.  

b) w trakcie pleneru telefonicznie za zgodą uczestników. 

Każdy z uczestników pleneru musi mieć przy sobie nr telefonu wszystkich uczestników 

pleneru a przede wszystkim opiekunów pleneru.  

17. Komunikacja pomiędzy organizatorem zajęć, a rodzicami uczestników odbywać się będzie :                            

a) przed rozpoczęciem pleneru drogą mailową poprzez dziennik elektroniczny.  

b) w trakcie pleneru telefonicznie na podane przez rodziców numery telefonów. 

 
 

§ 3  

Opłaty 

1. Uczeń sobotnich warsztatów rysunku i kompozycji dokonuje wpłaty "z góry" w kwocie 535zł 
za cały plener wakacyjny na konto Rady Rodziców. 

2. Kwotę 360zł na pokrycie kosztów swojego wyżywienia oraz rezerwę w kwocie 100zł każdy z 

uczestników zabiera ze sobą.  
3. Istnieje możliwość dofinansowania uczestnictwa w plenerze wakacyjnym  dla uczniów, 

którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Wnioski o takie dofinansowanie powinny 
być kierowane  do Rady Rodziców poprzez Dyrektora Szkoły. 



4. W wypadku rezygnacji ucznia z pleneru wpłaty nie będą zwracane. 

§ 4  

Obowiązki uczestników pleneru 

1. Uczestnik pleneru zobowiązany jest do przekazania  kierownikowi pleneru pisemnej zgody 
rodziców lub opiekunów prawnych na udział w plenerze oraz oświadczenie rodziców lub 
opiekunów prawnych o stanie zdrowia dziecka, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 
22.06.2019r. 
2. Uczestnicy pleneru muszą być objęci aktualnym ubezpieczeniem od następstw 
nieszczęśliwych wypadków obejmującym okres pleneru.  
3. W czasie pleneru obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy 
bezpieczeństwa. 
4. Uczestnik pleneru zobowiązany jest do udziału w przewidzianych zajęciach 
szkoleniowych. 
5. Uczestnik pleneru może być zwolniony z udziału w zajęciach przez opiekuna lub 
prowadzącego zajęcia w uzasadnionych przypadkach.  

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania 

narkotyków oraz innych używek i środków odurzających. 

7. W przypadku spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem, palenia papierosów, 

zażywania jakichkolwiek środków odurzających lub poważnego naruszenia regulaminów 

pleneru - udział uczestnika w plenerze zostanie przerwany.  Rodzice będą zobowiązani 

natychmiastowo odebrać osobiście dziecko z pleneru na koszt własny. Konsekwencją 

nieprzestrzegania ww. zakazu jest także obniżenie oceny zachowania.  

8. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi pełną odpowiedzialność finansową za 

szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na plenerze. 

9.  Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy. 

10. Uczestników pleneru obowiązuje punktualność. 

11. W trakcie trwania pleneru nie przewiduje się „czasu wolnego”, poza terenem Domu 

Studenckiego.  Uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów. 

12. Podczas zwiedzania zabytków, muzeów, itp. oraz przebywania na innych obiektach 

uczestnicy pleneru zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów. 

13. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki. 

14. Uczestnicy dbają o czystość, ład i porządek w miejscach w których przebywają. 

15. Uczestnicy informują opiekunów lub kierownika pleneru o jakichkolwiek 

niebezpiecznych sytuacjach mogących zagrozić życiu i zdrowiu uczestników pleneru. 

16. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika pleneru lub opiekuna. 



17. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez uczestników pleneru, będą wyciągane 

konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły. 

18. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do  poleceń opiekunów i prowadzących zajęcia. 

19. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości –  aktualną 

legitymację szkolną. 

20. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (obuwie, ubrania, rzeczy 

osobiste) oraz sprzęt i przybory do wykonywania rysunków. 

21. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy 

wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu oraz w środkach 

transportu. 

22. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (obuwie, ubrania, rzeczy 

osobiste) oraz sprzęt i przybory do wykonywania rysunków. 

 

Zapoznałem(łam) się z regulaminem pleneru i zobowiązuję się  do przestrzegania jego 

regulaminu  

...........   .......................................……………..……    ……………………………………...........  

data , czytelny podpis rodzica lub opiekuna data ,                              czytelny podpis uczestnika 
 


