
                                                                                                                            załącznik nr 1  

   

 

Zasady Uczestnictwa w Akcji Zimowej 

Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2022 roku. 
 

W czasie Akcji Zimowej 2022 Pałac Młodzieży jest organizatorem zimowiska w Ośrodku 

Wypoczynkowym w Pieczarkach, położonym w gminie Pozezdrze nad jeziorem Dargin.  

Termin  zimowiska: 29.01 - 09.02.2022 r. 

Kierownikiem Wypoczynku  DOROTA MOŻEJKO-RETMANIAK.   

Odpłatność za 12 – dniowe zimowisko wynosi 1450 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych) 

Wiek: 8 – 18 lat. 

Zapewniamy: 

- zakwaterowanie w pokojach 2 – 6 osobowych, 

- wyżywienie,  

- program rekreacyjno-sportowy, wycieczki, 

- transport do miejsca zakwaterowania i z powrotem, 

- wykwalifikowaną kadrę, 

- ubezpieczenie NNW, 

Termin płatności: do 17.01.2022 r. 

Wpłat można dokonać w kasie  Rady Rodziców lub na konto 

43 1030 1508 0000 0005 5009 2115 

Pałac Młodzieży w Warszawie, 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 (PKiN). 

Opis przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko dziecka, miejsce wyjazdu (Pieczarki), 

 

UWAGA: Prosimy o niedokonywanie wpłaty przed 01.01.2022!!!!!! 

Realizujemy bon turystyczny – instrukcja na naszej stronie http://www.pm.waw.pl/aktualnosci/537-
zimowiska-2022 . 

Termin złożenia dokumentów i dostarczenie karty kwalifikacyjnej uczestnika do 17.01.2022 r. 

Zbiórka w dniu 29.01.2022 r. (sobota) godz. 8.00 przed Pałacem Młodzieży. 

Powrót w dniu 09.02.2022 r. (środa) około godz. 15.30-16.00 przed Pałac Młodzieży. 

 

I. Tryb załatwiania spraw 
 

1. Od 15 października  wstępna rezerwacja miejsc na zimowisko w Pieczarkach. 

2. Rodzice/Opiekunowie przed rezerwacją wstępną oraz dokonaniem wpłaty (całkowitej lub 

częściowej) zobowiązani są zapoznać się z: 

 Zasadami Uczestnictwa,  

 wzorem Umowy o Świadczenie Usługi Wypoczynku Zimowego,  

 Regulaminem Uczestnika w Akcji Zimowej, 

 Regulaminem zawierania umów na odległość przez Pałac Młodzieży w Warszawie, 

 RODO, 

http://www.pm.waw.pl/aktualnosci/537-zimowiska-2022
http://www.pm.waw.pl/aktualnosci/537-zimowiska-2022


 Wytycznymi dla przeciwdziałania Covid-19  

(dostępne na stronie internetowejhttp://www.pm.waw.pl/aktualnosci/537-zimowiska-2022 ).  
 

3. Rezerwacja miejsc jest ważna do terminu wpłaty i wygasa jeżeli nie zostanie: 

 dokonana wpłata, 

 podpisana Umowa o Świadczenie Usługi Wypoczynku Zimowego,  

 złożona/przesłana karta kwalifikacyjna. 

4. Rodzice/Opiekunowie przyjmują na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny                

za zimowisko za wszystkich uczestników wskazanych na umowie oraz przez dokonanie 

wpłaty akceptują umowę i nie muszą w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie. 

5. Po podpisaniu umowy i okazaniu dokumentu wpłaty zainteresowany otrzymuje kartę zdrowia 

i wypełnioną zwraca najpóźniej do 17.01.2022 r.  

6. Podpisanie umowy, wniesienie pełnej wpłaty i złożenie karty zdrowia jest warunkiem 

wpisania dziecka na ostateczną listę zimowiska. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 

przydziałów uczestników do grup. 

7. Niedostarczenie karty kwalifikacyjnej i/lub niewniesienie pełnej opłaty w terminie oraz 

niestawienie się w dniu wyjazdu  uznaje się za odstąpienie od umowy. 

8. Kasa Pałacu Młodzieży (pok.119) jest czynna w godzinach: 

poniedziałek - piątek 15.00 - 19.00, sobota 09.30 - 13.30. 

9. Wpłat można dokonać również na konto 

 43 1030 1508 0000 0005 5009 2115 

Pałac Młodzieży w Warszawie, 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 (PKiN). 

10. Opis przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko dziecka, miejsce wyjazdu (Pieczarki),  

11. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest pełna wpłata i wypełnienie wniosku, który należy 

przesłać do sekretariatu Pałacu Młodzieży info@pm.waw.pl . 

12. Formalności związane z wyjazdem załatwiane są u Kierownika Wypoczynku mail 

dmozejko@pm.waw.pl, telefon służbowy 506-469-672 lub w pok. 120 na parterze.  

13. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia PM  najpóźniej w momencie 

zgłoszenia na zimowisko, o wszelkich problemach zdrowotnych Uczestnika,  

w szczególności o chorobach przewlekłych, a także zaburzeniach psychicznych                           

lub/i rozwojowych. 

14. Organizator ma prawo nie zakwalifikować dziecka na zimowisko i nie podpisać umowy lub 

odstąpić od niej, jeśli stwierdzi, że nie jest w stanie zapewnić właściwej opieki ze względu                  

na przewlekłą chorobę dziecka lub dietę.  

15. Uczestnicy nie posiadający obywatelstwa polskiego (brak numeru PESEL) zobowiązani 

są do wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia na terenie RP lub posiadana 

dokumentu upoważniającego do bezgotówkowego leczenia. W przypadku braku 

ubezpieczenia kosztami leczeniem zostaną obciążeni Rodzice/Opiekunowie Uczestnika. 

16. Uczestnika zimowiska może odebrać TYLKO rodzic lub opiekun prawny. W innych 

przypadkach rodzic lub opiekun prawny wystawia PISEMNE upoważnienie innej osobie 

pełnoletniej i przesyła mailowo info@pm.waw.pl .  

17. Dzieciom przyjmującym na stałe leki Rodzice/Opiekunowie zapewniają lekarstwa na okres 

trwania zimowiska. W dniu wyjazdu lekarstwa należy zdeponować u przedstawiciela służby 

zdrowia lub wychowawcy wraz z pisemnym upoważnieniem od rodziców/opiekunów do ich 

podawania. 
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18. W przypadku ciężkiego urazu, choroby wymagającej dłuższego leczenia lub wystąpienia 

objawów wskazujących na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do odbioru dziecka z zimowiska.  
 

II. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W każdym momencie przed rozpoczęciem zimowiska Rodzic ma możliwość odstąpienia               

od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej                     

lub mailowej na adres info@pm.waw.pl. Datą złożenia odstąpienia od umowy jest dzień jego 

wpływu do Pałacu Młodzieży. Rodzic jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za odstąpienie 

od umowy w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem obozu doszło 

do odstąpienia od umowy. Opłata podlega potrąceniu z zapłaconej kwoty za zimowisko. 

Opłata odstąpienia od umowy za osobę wynosi:  

 - po dniu 17.01.2022  -  78% ustalonej ceny.  

2. W przypadku skrócenia czasu pobytu na obozie będzie zwracana wyłącznie niewykorzystana 

stawka żywieniowa. 

3. Dotyczy to również przypadków osób zgłaszających się po wyznaczonym terminie 

dokonywania opłat. 

4. Za odstąpienie od umowy uznaje się też niedostarczenie karty kwalifikacyjnej  

i/lub niewniesienie opłaty w terminie oraz niestawienie się w dniu wyjazdu. 

5. Organizator może rozwiązać umowę o świadczenie usługi i dokonać pełnego zwrotu 

Rodzicowi wpłat dokonanych z tego tytułu, bez dodatkowego odszkodowania lub 

zadośćuczynienia, jeżeli nie może zrealizować umowy o udziale w obozie z powodu: 

- diety, stanu zdrowia uczestnika, 

- nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności 

i niezwłocznie powiadomi Rodzica o rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy z powodu: 

- udokumentowanego naruszenia w przeszłości regulaminu obowiązującego na obozie przez 

uczestnika lub warunków uczestnictwa przez Rodzica, 

- dysfunkcji zdrowotnych uczestnika, które ze względów bezpieczeństwa uniemożliwiają 

zapewnienie uczestnikowi właściwej opieki, 

- diety. 

7. Organizator może odstąpić od umowy w trakcie realizacji imprezy turystycznej, jeżeli 

Uczestnik w trakcie imprezy spożywa alkohol, pali papierosy lub e-papierosy, używa 

narkotyków lub dopalaczy lub w inny rażący sposób narusza regulamin obozu. W takiej 

sytuacji Rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru Uczestnika. 
 

III. PROGRAM 

Zimowisko to czas przygody i zabawy związanej z aktywnością fizyczną i bezpośrednim 

kontaktem z przyrodą. To zawieranie przyjaźni i zdobywanie nowych umiejętności pod opieką 

doświadczonej kadry.  

W programie uwzględniliśmy rozmaitość warsztatów plastycznych, wyjazdy do Giżycka                    

na łyżwy, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, a przy tym rozwiązywanie zadań, budowle  

w przestrzeni z wykorzystaniem budulca naturalnego (śnieg, gałęzie). 

Będziemy pracowali w 4 grupach: detektywi, fitness, ogólna z elementami plastyki oraz Rada 

Młodzieży. Detektywi to tropienie śladów zwierząt, zagadki, gry itd. Fitness to praca nad ciałem, 
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bieganie, ćwiczenia oczywiście dostosowane do możliwości uczestników. Ogólny to wszystkiego 

po trochu plus różne techniki plastyczne. 

Rada Młodzieży to, nauka i rozwijanie kompetencji społecznych metodą projektu. 
 

IV. WYŻYWIENIE  

Posiłki przygotowywane są codziennie w naszej kuchni – jedzenie jest smaczne i zdrowe, 

 a menu układane jest przez dietetyka specjalnie z myślą o obozach rekreacyjno-sportowych. 

Gwarantujemy cztery różnorodne posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), bogate  

w warzywa i owoce. Jest możliwość wyboru diety bezglutenowej lub wegetariańskiej.                         

Nie prowadzimy diet wykluczających pojedyncze składniki żywieniowe. Deklarację wyboru 

diety składają rodzice w karcie kwalifikacyjnej. Nie ma możliwości zmiany wyboru diety w trakcie 

trwania zimowiska. 
 

V.  NIEZBĘDNIK UCZESTNIKA OBOZU  

1. Plecak, torba turystyczna lub walizka. 

2. Dres sportowy, długie spodnie, sweter, polar, ciepła kurtka, kurtka nieprzemakalna, ciepła 

czapka, dwie pary ciepłych rękawiczek, szalik, dwie pary ciepłych butów, kapcie i klapki. 

3. Przybory toaletowe, bielizna osobista, ręcznik. 

4. Bidon 

5. Wartościowe sprzęty i urządzenia (aparaty fotograficzne, laptopy, drogie telefony 

komórkowe, tablety itp.) można zabrać wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

6. Rzeczy cenne i wartościowe, w tym pieniądze, można przekazać do depozytu opiekunom.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie i zniszczenie rzeczy wartościowych 

nie oddanych do depozytu.  

8. Zalecamy oznakowanie osobistych rzeczy (szczególnie młodszym dzieciom), gdyż często 

uczestnicy nie rozpoznają swoich kurtek, swetrów itd. 

9. Własne łyżwy i kask mile widziane. 
 

UWAGA!  

Telefony uczestników będą zdeponowane u wychowawców, czas na rozmowę będzie  

w wyznaczonych porach, telefon koniecznie musi być w pokrowcu. 

Dysponujemy ograniczonym miejscem na bagaż – prosimy o nieprzekraczanie rozmiaru jednej 

średniej walizki i niedużego bagażu podręcznego 

Adres obozu:                 

Ośrodek Warszawskiego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach 

Harsz 66, 11-610 Pozezdrze, skr. poczt. 1 (oraz imię i nazwisko dziecka) 

Zachęcamy do wysyłania listów do swoich dzieci!  

(prosimy o nieprzesyłanie paczek żywnościowych) 

 

VI. ZEBRANIA Z RODZICAMI 

                  Zebranie on-line odbędzie się 13.01.2022 /czwartek/ o godz.17.00 (teamsy) 
D y r e k t o r  

                    Pałacu Młodzieży w Warszawie 

Warszawa, dnia 01.12.2021 r.                                                                                              dr Bartłomiej Krynicki 

                 


