
 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2019 z dnia  

                                                            01.03.2019 Dyrektorki Młodzieżowego Domu Kultury 

 

 

Regulamin rekrutacji uczestników wypoczynku organizowanego  

przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie w 2019 r. 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji na zorganizowane 

formy wypoczynku w  Młodzieżowym Domu Kultury. 

 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w organizowanym wypoczynku są dzieci                        

i młodzież mieszkająca na terenie powiatu pruszkowskiego. 

 

III. Proces rekrutacji 

1. Informacja o naborze w zorganizowanych formach wypoczynku zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej www.mdkpruszkow.pl, tablicy informacyjnej w siedzibie 

Młodzieżowego Domu Kultury, a także na tablicy informacyjnej przed budynkiem 

Młodzieżowego Domu Kultury. 

2. Rodzice lub prawni opiekunowie zainteresowani udziałem dzieci i młodzieży                                

w zorganizowanych formach wypoczynku dokonują zgłoszenia w siedzibie 

Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie, ul. Kościuszki 41 w godz. 8:00 – 18:00  

w dniach 6, 7, 8 maja 2019 r. 

3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie karty uczestnika półkolonii, stanowiącej 

załącznik do niniejszego Regulaminu. 

4. W karcie uczestnika rodzic/opiekun może zaznaczyć maksymalnie 3 turnusy, nadając im 

wagę od 1 – 3. 

 

 

 

http://www.mdkpruszkow.pl/


 

5. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w zorganizowanych formach wypoczynku  

w Młodzieżowym Domu Kultury zadecydują następujące kryteria, wraz z określoną 

punktacją: 

 Rodzic/opiekun prawny kandydata/ki mieszka na terenie powiatu 

pruszkowskiego i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie 

Skarbowym w Pruszkowie – 4 pkt. 

 Oboje rodzice/ opiekunowie prawni kandydata/ki pracują zawodowo. – 3 pkt. 

 „POWIATOWE LATO” jest jedyną formą zorganizowanego wypoczynku 

letniego z którego kandydat/ka będzie korzystać, tzn., że dziecko w czasie 

wakacji nie wyjedzie na obóz, czy kolonie – 1 pkt. 

 Data przyjęcia zgłoszenia – 0 – 3 pkt. ( 6 maja – 3 pkt., 7 maja – 1,5 pkt., 8 

maja – 0 pkt.) 

 Kandydat/ka uczęszcza na zajęcia stałe w Młodzieżowym Domu Kultury  

– 1 pkt. 

6. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc organizator może zwrócić się do 

rodziców/opiekunów o przedstawienie dokumentu potwierdzającego treść oświadczenia,            

tj. pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenia o zatrudnieniu. 

7. Terminy wypoczynku organizowanego w formie stacjonarnej i wyjazdowej dla dzieci                    

i młodzieży 7 – 12 lat, w kwocie 120,00 zł za tydzień, łącznie 225 miejsc: 

  1  - 5 lipca  

  8 – 12 lipca 

  22 – 26 lipca 

  29 lipca – 2 sierpnia 

  5 – 10 sierpnia 

8. Terminy wypoczynku organizowanego w formie stacjonarnej (tygodniowe warsztaty 

muzyczno - teatralne) dla dzieci i młodzieży w wieku 10 – 15 l., w kwocie 90,00 zł za 

tydzień, łącznie 40 miejsc: 

 15 – 19 lipca 

9. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż miejsc, zostanie sporządzona lista 

rezerwowa.  



 

10.  W przypadku rezygnacji uczestnika z półkolonii jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy 

rezerwowej.    

11. O wynikach rekrutacji organizator powiadomi rodziców/opiekunów poprzez wywieszenie 

listy w  budynku MDK oraz na stronie www.mdkpruszkow.pl do 1 czerwca 2019 r.  

12. Po zakwalifikowaniu dziecka na „POWIATOWE LATO” rodzic/opiekun zobowiązany 

jest do dokonania wpłaty na konto 81 1240 6380 1111 0000 5111 7632 najpóźniej do 14 

czerwca 2019 r. W tytule przelewu: „imię i nazwisko dziecka, data turnusu”. Opłata 

dotyczy, m.in wyżywienia, przejazdu. 

13. Organizator „POWIATOWEGO LATA” zapewnia wykwalifikowaną kadrę 

pedagogiczną. 

14. Organizator zastrzega, że rezygnacji z turnusu można dokonać najpóźniej na 10 dni 

kalendarzowych przed jego rozpoczęciem. W przeciwnym razie uiszczona opłata nie 

zostanie zwrócona. Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie. 

 

IV Pozostałe postanowienia 

1. Niniejszy „ Regulamin rekrutacji” zatwierdza i zmienia Dyrektorka Młodzieżowego Domu 

Kultury w Pruszkowie. 

  

 

http://www.mdkpruszkow.pl/

