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Regulamin rekrutacji  

do korzystania z całodziennej sali zabaw i opieki  
„Dziecięca Przystań” dla dzieci ukraińskich mieszkających na terenie Gdańska  

w ramach Programu UNICEF w Gdańsku 

§ 1. 
Informacje ogólne 

1. Oferujemy bezpłatną salę zabaw i opieki na terenie Polsat Plus Arena Gdańsk, ul. Pokoleń Lechii 
Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk dla 50 dzieci przybyłych z Ukrainy do Gdańska po 24 lutego 2022 r., 
mieszkających obecnie w Gdańsku.  

2. Celem utworzenia sali zabaw i opieki jest stworzenie dzieciom ukraińskim w wieku 3-5 lat, 
nieobjętych edukacją przedszkolną, warunków dla bezpiecznego i atrakcyjnego spędzania czasu w 
ciągu dnia, wspierającego ich rozwój i adaptację do nowych warunków życia. Pośrednim celem 
zadania jest umożliwienie rodzicom dzieci, w szczególności matkom, podjęcie aktywności 
zawodowej, społecznej i innej w celu zorganizowania nowego życia w Gdańsku.  

3. „Dziecięca przystań” funkcjonuje od 1 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. 
4. „Dziecięca przestrzeń” jest zorganizowana w pomieszczeniach sąsiadujących z Publicznym 

Przedszkolem Bursztynowy Kompas, prowadzonym na terenie Stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk. 
5. Zadanie jest realizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości, ul. Mickiewicza 24 lok 3 B, 60-836 

Poznań. Fundacja działa na podstawie porozumienia z operatorem tj. Fundacją Gdańską w ramach 
programu UNICEF w Gdańsku. 

§ 2. 
Warunki korzystania z „Dziecięcej przystani” 

1. Warunkiem korzystania z „Dziecięcej przystani” jest: 
a) wiek 3-5 lat  
b) przybycie z Ukrainy do Gdańska po 24 lutego 2022 r. 
c) zamieszkiwanie obecnie w Gdańsku, 
d) złożenie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia na adres 

projekty@fundacjaedukacja.pl lub osobiście w sekretariacie pod adresem Polsat Plus Arena 
Gdańsk, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk od 1 

2. Zapisy rozpoczynają się 14.02.2023. 
3. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje zespół projektowy po weryfikacji zgłoszenia. Następnie 

Rodzic/opiekun prawny zostanie zaproszony do podpisania dokumentacji uczestnictwa. 
4. W przypadku zgłoszenia dziecka z niepełnosprawnością, zespół projektowy ma prawo odmówić 

przyjęcia do „Dziecięcej przystani” z uwagi na brak odpowiednich zasobów kadrowych. 
5. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, dziecko zostaje wpisane na listę rezerwową. W przypadku 

możliwości dołączenia do grupy rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany o takiej 
możliwości. 

§ 3. 
Zakres wsparcia „Dziecięcej przystani” 

1. Sala zabaw i opieki „Dziecięca przystań” będzie czynna codzienne, w dni robocze, od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 17:00.  
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2. Zostaną utworzone dwie grupy dzieci po maksymalnie 25 dzieci w każdej grupie. 
3. Dzieciom zapewnia się całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek. 
4. Oferta opiekuńcza obejmuje: 

a) zapewnienie opieki, 
b) zapewnienie gier, zabaw, zajęć dostosowanych do wieku dzieci 
c) zapewnienie gier i zabaw na świeżym powietrzu (na placu zabaw udostępnionym przez 

Przedszkole Bursztynowy Kompas), 
d) zapewnienie zorganizowanych wycieczek lub atrakcji na terenie Sali zabaw,  
e) zapewnienie całodziennego wyżywienia, 
f) zapewnienie opieki opiekunów w języku ukraińskim, 
g) zapewnienie warunków dostosowanych do potrzeb dzieci, w tym zapewnienie zabawek, 

pomocy dydaktycznych, materiałów zużywalnych do przeprowadzanych zabaw i zajęć, 
h) zapewnienie wyprawki dla każdego dziecka, 

5. Pobyt w „Dziecięcej przystani” jest bezpłatny. 
 

§ 4. 
Uprawnienia i obowiązki uczestników 

1. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować każdorazowo obsługę „Dziecięcej 
przystani” o planowanej nieobecności dziecka z uwagi na zamawiane posiłki. 

2. Do uczestnictwa w „Dziecięcej przystani” może zostać przyjęty Uczestnik wyłącznie zdrowy, nie 
mający objawów sugerujących infekcję lub chorobę zakaźną.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania pomiaru temperatury ciała oraz odmowy 
wpuszczenia do Przystani Uczestnika wykazującego objawy sugerujące infekcję lub chorobę 
zakaźną. 

4. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłoszenia rezygnacji dziecka z udziału we wsparciu w 
formie pisemnej. 

5. Organizator „Dziecięcej przystani” zastrzega sobie prawo skreślenia dziecka z listy uczestników w 
przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 

§ 5. 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i opublikowania na stronie internetowej 
https://fundacjaedukacja.pl/komunikaty  i obowiązuje do 31.08.2023. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem po 1.03.2023 zastosowanie znajdują 

postanowienia dokumentacji organizacyjnej „Dziecięcej przystani”. 
4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie i ww. dokumentacji rozstrzygane są przez 

Organizatora – Fundację Edukacja dla Przyszłości. 
5. Rodzic/opiekun prawny pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem składając 

dokumentację aplikacyjną do projektu. 
6. Regulamin jest dostępny na stronie https://fundacjaedukacja.pl/komunikaty . 
7. Regulamin został sporządzony w języku polskim oraz ukraińskim. W przypadku rozbieżności 

językowych decyduje wersja polska. 
8. Jakiekolwiek pytania na temat projektu należy kierować na adres mailowy: 

projekty@fundacjaedukacja.pl . 
     
Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy 
2. Oświadczenie  
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