
Правила організації участі по Програмі «Бидгощські літні табори» - 2022 

1.Відпочинок дітей і молоді в рамках проєкту «Бидгощські літні табори 2022» організовується 

згідно зі ст.92а і наступних закону від 7 вересня 1991 року про систему освіти (Зб. З. з 2021 р. 

поз. 1915), розпорядження Міністра Національної Освіти від 30 березня 2016 р. про відпочинок 

дітей і молоді (Зб. З. з 2016 поз. 452). 

2.Організаторами відпочинку в рамках проєкту «Бидгощські літні табори 2022» є: Бидгощський 

Осередок Реабілітації Терапії Залежностей і Профілактики «ВORPA», Відділ Освіти і Спорту 

Бидгощської Міської Ради, Палац Молоді, Молодіжний Будинок Культури № 1, Молодіжний 

Будинок Культури № 2, Молодіжний Будинок Культури № 4, Молодіжний Будинок Культури № 

5 і Навчальні комплекси і заклади.  

3.Літні табори організовуються в закладах освіти, під час літніх канікул, в межах тижневого 

перебування з понеділка по пятницю в місцях і в терміни, визначених в додатку № 1 

«Інформація про місця і терміни літніх таборів». 

4.Догляд (нагляд) в період літніх таборів здійснюється з 8.00 до 15.00 години. Учасник під час 

перебування отримує другий сніданок і обід. 

5.Літні табори організовуються для учнів бидгощських шкіл початкових до 13 років життя. В 

рамках проєкту «Бидгощські літні табори 2022» учасник може використати максимум два тури. 

Умовою участі є шкільна легітимація, видана через бидгощську школу початкову. 

Увага: 

СОНВ (Спеціальний Осередок Навчально – Виховний)№ 3, НК (Навчальний Комплекс) 30 

Спеціальний і НК (Навчальний Комплекс) 31 Спеціальний організовують літні табори для учнів, 

які мають рішення про спеціальні освітні потреби через інтелектуальну інвалідність. 

6.Літні табори фінансуються з бюджету Міста Бидгощі. Батьки/опікуни законні зобовязані 

відшкодувати кошти за харчування в розмірі 150 зл за тижневий тур і виготовити дитині 

Бидгощську Карту Міську для безкоштовного проїзду осередками міської комунікації. Учні, 

яким призначено шкільну стипендію, рішенням Ради Міста Бидгощі з 1 березня 2018 року, 

можуть користуватися безкоштовним проїздом в осередках міської комунікації. З цією метою 

батьки/опікуни законні повинні закодувати білет для безкоштовного проїзду на 

персоналізованій Бидгощській Карті Міській і повідомити в Пункт Обслуги Клієнта Управління 

Місцевих Доріг і Державного Звязку на вул.Торуньській 174а з 7.00 до 17.00 години з дійсною 

шкільною легітимацією, оригіналом рішення про призначення шкільної стипендії і документом, 

що підтверджує особу. 

 Заяву про Бидгощську Карту Міську можна також скласти онлайн на сайті: 

https://bydgoskakartamiejska.com.pl/pl/card-proposal додавши фотографію у форматі JPEG                                 

розміром мін. 2,5 см x 3 см i роздільною здатністю 300 dpi. Більше інформації та паперовий 

варіант заяви знайдете на сайті: https://zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/ 

 

https://bydgoskakartamiejska.com.pl/pl/card-proposal
https://zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/


7.Від оплати за харчування звільняються батьки/опікуни законні дитини, після подання 

відповідного документу (заява, умова, рішення), який надає право дитині безкоштовно 

харчуватися в школі, також учні, яким рішенням Президента Міста Бидгощ призначено шкільну 

стипендію. 

8.Умовою згоди дитини на відпочинок у літньому таборі є подання кваліфікаційної карти разом 

із додатками (в електронній формі) з сайту Міста або закладу, у якому буде організовано літній 

табір, або в паперовій формі (з секретаріату закладу) заповненої одним із батьків/законним 

опікуном і переданої до секретаріату обраного закладу, який організовує літні табори 

(вказаному в додатку № 1), в термін: від 26 травня до 03 червня 2022 року в години праці 

секретаріату школи, Молодіжного Будинку Культури або Палацу Молоді. У випадку більшої 

кількості бажаючих, ніж наявних місць, вирішальною буде черговість подання документальної 

згоди. Група вважається створеною за умови виконання повного набору згідно з обовязковими  

приписами. 

9.Списки учасників, зарахованих до участі в «Бидгощських літніх таборах 2022», будуть вивішені 

в закладах, до яких прийняті діти, 08 червня 2022 року о 15.00 годині. 

10.Один із батьків/опікун законний зарахованого учасника зобовязаний здійснити оплату за 

харчування у розмірі 150 зл за тижневий тур до 15 червня 2022 року на банківський рахунок, 

вказаний закладом, у якому складав карту кваліфікаційну з додатками. 

Переказ має містити наступну інформацію: імя і прізвище дитини, місце і термін літнього 

табору. 

11.Списки зарахованих будуть вивішені в закладах також опубліковані на сайтах закладів, до 

яких прийняті діти, після перевірки оплат, 21 червня 2022 року о 15.00 годині. 

12. Адміністратором персональних даних для проєкту «Бидгощські літні табори 2022» є 

відповідно: Бидгощський Осередок Реабілітації Терапії Залежностей і Профілактики «ВORPA»,  

Палац Молоді, Молодіжний Будинок Культури № 1, Молодіжний Будинок Культури № 2, 

Молодіжний Будинок Культури № 4, Молодіжний Будинок Культури № 5 і Навчальні 

Комплекси і заклади.  

 

 


