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Regulamin Organizowania Weekendów CISV Polska  

1. Uczestnictwo dzieci i m odzie y w Weekendach CISV nie jest obowi zkowe. 
Rekomenduje si , aby osoby wyje d aj ce na program CISV w danym roku wzi y 
udzia  w: Weekendzie Delegacyjnym, Weekendzie Ewaluacyjnym oraz w Leadership 
Training (Szkoleniu Liderów), je li zasadne.  

2. Kalendarium wydarze  CISV Polska na kolejny rok jest ustalane przez National 
Junior Representatives i Local Junior Representatives i wysy ane do konsultacji do 
Zarz dów Oddzia ów. Po wspólnym zatwierdzeniu jest rozsy ane do wszystkich 
cz onków CISV Polska w celach informacyjnych. Kalendarium powinno by  
udost pnione przed 31 grudnia poprzedzaj cego roku i powinno zawiera  daty 
wydarze , miejsca spotka  oraz Oddzia y odpowiedzialne za ich organizacj .  

3. Za cz  logistyczn  Weekendu odpowiada Home Staff. Za cze  merytoryczn  – 
Content Staff. Wraz z og oszeniem Weekendu Home Staff zaczyna przyjmowa  
zg oszenia od osób zainteresowanych przygotowaniem cz ci merytorycznej. 

4. Na miesi c przed Weekendem Home Staff wysy a drog  elektroniczn  informacje o 
wydarzeniu, w tym: dane kontaktowe do organizatorów, adres miejsca, w którym 
odb dzie si  Weekend, op ata, godziny rozpocz cia i zako czenia, do jakiej grupy 
wiekowej adresowane jest wydarzenie. Do wiadomo ci do czany jest równie  
Regulamin Organizowania Weekendów CISV Polska, formularz zg oszeniowy oraz 
zgoda rodziców lub prawnych opiekunów (dalej: “opiekunów”). 

5. Opiek  nad uczestnikami sprawuj  osoby powy ej 18. roku ycia posiadaj ce 
uprawnienia wychowawcy kolonijnego, z zastrze eniem przynajmniej 1 osoba na 20 
niepe noletnich uczestników.  

6. Home Staff jest obecny przez ca y czas trwania Weekendu. Do obowi zków Home 
Staffu nale y dopilnowanie, aby zawsze obecna by a odpowiednia liczba opiekunów.  

7. Opiek  i nadzór nad uczestnikami sprawuj  równie  rodzice  z danego oddzia u 
obecni podczas dy urów w godzinach 20.00-08.00, jak równie  przy rozpocz ciu i 
zako czeniu Weekendu. W ci gu dnia wyznaczeni rodzice s  dost pni pod 
telefonem.  

8. Uczestnicy zg aszaj  si  na Weekend wype niaj c formularz zg oszeniowy, który musi 
by  wys any do organizatorów najpó niej 7 dni przed weekendem. W przypadku osób 
niepe noletnich do udzia u w wydarzeniu niezb dne jest posiadanie ze sob  
wydrukowanej i podpisanej przez prawnego opiekuna zgody na udzia . Wys anie 
formularza jest jednoznaczne z zapoznaniem si  i akceptacj  Regulaminu 
Organizowania Weekendów CISV Polska. Formularz wysy any w formie 
elektronicznej jest jedynym sposobem zg aszania si  na Weekend.  

9. Osoby, które bez uprzedniego zg oszenia pojawi  si  na Weekendzie (równie  z 
podpisanym formularzem), nie zostan  dopuszczone do udzia u w Weekendzie. W 
sytuacji je li dana osoba mo e podró owa  samodzielnie, zostanie odes ana do 
domu. W przypadku osoby poni ej 18. roku ycia, powiadomieni zostan  rodzice oraz 
poproszeni o odebranie dziecka z miejsca Weekendu lub o wyra enie pisemnej 
zgody (skan) na samodzielny powrót dziecka do domu. 

10. Osoby wchodz ce w sk ad Home i Content Staffu s  zwolnione z op at.  
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11. Rezygnacja z udzia u na mniej ni  7 dni przed Weekendem nie zwalnia z op aty za 
udzia . Organizatorzy wystawiaj  not  obci eniow  oddzia owi, do którego nale y 
cz onek Stowarzyszenia.  

12. Obowi zuje bezwzgl dny zakaz opuszczania terenu Weekendu bez wcze niejszego 
uzgodnienia tego faktu z Organizatorami. W przypadku osoby niepe noletniej 
wcze niejsze opuszczenie terenu Weekendu mo liwe jest wy cznie pod opiek  
rodzica.  

13. Rodzice ponosz  koszty za wszystkie szkody wyrz dzone przez dziecko.  
14. W trakcie Weekendów CISV obowi zuje ca kowity zakaz u ywania przez 

uczestników urz dze  elektronicznych. Przywiezione urz dzenia przechowywane s  
w pokoju Home Staffu. Kontakt mi dzy rodzicami a dzieckiem przebiega przez Staff.  

15. Pokoje sypialne podzielone s  wed ug p ci. W przypadku wi kszej liczby uczestników 
Staff mo e rozdzieli  grup  proporcjonalnie wed ug wieku. W ka dym pokoju nocuje 
przynajmniej jeden opiekun. 

16. Na terenie Weekendu obowi zuje bezwzgl dny zakaz spo ywania alkoholu, 
przyjmowania substancji odurzaj cych, kontaktów intymnych oraz palenia 
papierosów. Zastosowanie maj  zasady zawarte w dokumencie R-07 CISV 
International. Wobec osób niestosuj cych si  do tych zasad wyci gane b d  
konsekwencje po konsultacji organizatorów z Risk Managerem CISV Polska, 
Zarz dem rodzimego oddzia u danej osoby oraz rodzicami w przypadku osób 
niepe noletnich.  

17. W razie problemów wychowawczych w trakcie Weekendu, Home Staff kontaktuje si  
z rodzicami uczestnika lub/i National Risk Managerem.  

18. W przypadku niestosowania si  do zasad okre lonych w niniejszym regulaminie oraz 
naruszania ogólnie przyj tych norm zachowania Home Staff mo e wyci gn  
konsekwencje wobec uczestnika, w tym usun  go z Weekendu lub wyst pi  do 
Zarz du CISV Polska o wykluczenie ze Stowarzyszenia. 

19. Na ka dym Weekendzie znajduje si  odpowiednio wyposa ona apteczka pierwszej 
pomocy.  

20. W ci gu 14 dni od zako czeniu Weekendu organizatorzy wysy aj  podsumowanie 
wraz z list  obecno ci do Zarz dów Oddzia ów.  
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