I Kujawsko-Pomorski Przystanek PaT
pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Informacja o zgłoszeniach
Informacje o zgłoszeniach na I Kujawsko-Pomorski Przystanek PaT będą umieszczone na
stronie Programu Profilaktyka a Ty – www.pat.policja.gov.pl, Kuratorium Oświaty w
Bydgoszczy, II LO im. M. Konopnickiej - www.konopa.pl, u partnerów medialnych,
a także rozesłane po szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.
Regulamin zgłoszeń
1. Zgłoszenia na I Kujawsko-Pomorski Przystanek PaT przyjmowane będą drogą
elektroniczną na adres: inowroclaw.pat@gmail.com od 6 maja 2013 r. do dnia 28 maja
2013 roku, do godziny 23:59.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane i weryfikowane przez Lidera PaT w Inowrocławiu – Eryka
Pasternaka- tel. 726981163.
3. Maksymalna ilość osób z danej placówki, przypadająca na jedną grupę, to 15 + opiekun.
4. Minimalny wiek uczestnika – 16 lat (nie dotyczy szkół gimnazjalnych biorących udział w
V Wojewódzkim Profilaktycznym Festiwalu „poPaTrz”).
5. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do posiadania zgody od rodzica. Opiekun oddaje
podpisane zgody i regulamin (cała grupa podpisuje na odwrocie) w Biurze Akcji podczas
rejestracji.
6. Każdy uczestnik ma zagwarantowane wyżywienie.
7. Uczestnicy (także opiekun) przywożą ze sobą karimatę i śpiwór- noclegi w klasach
lekcyjnych.
8. Każdy uczestnik bierze Akcji udział w warsztatach- prosimy o zadeklarowanie
na karcie zgłoszeń warsztatu (MOŻNA WSKAZAĆ 2 FORMY).
9. Grupy chętne do prezentacji w „Teatrze Nocą” są proszone o poinformowanie
o tym w mailu zgłoszeniowym.
10. W Przystanku bierze udział 500 osób- decyduje kolejność zgłoszeń.
11. Potwierdzenia przyjęć grup na I Kujawsko-Pomorski Przystanek PaT zostaną rozesłane do
29 maja 2013 roku.
Do regulaminu dołączone są także:
1. Karta zgłoszeniowa
2. Zgoda rodzica
3. Regulamin

ZGODA RODZICA

Ja

…………………………………………………………………………………..….

wyrażam zgodę na udział mojego syna / mojej córki ……………………………………….
w I Regionalnym Kujawsko-Pomorskim Przystanku PaT, który odbędzie się w dniach
7-8 czerwca 2013 roku w Inowrocławiu (szczegółowe informacje dotyczące Akcji na
stronie www.pat.policja.gov.pl od 28 maja)

…………………………………………..

………………………………………

(telefon kontaktowy rodzica lub prawnego opiekuna)

(data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

REGULAMIN
I KUJAWSKO - POMORSKIEGO PRZYSTANKU PaT
W INOWROCŁAWIU
(07-08.06.2013)

1. Uczestnik bierze udział w jednym wybranym przez siebie warsztacie. W przypadku zbyt
dużej ilości chętnych do wzięcia udziału w poszczególnych warsztatach przydziału dokonuje
Sztab Akcji.
2. Wnoszenie, posiadanie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
a także przebywania na trenie Przystanku osób pod ich wpływem jest zabronione.
3. Uczestnik otrzymuje koszulkę i opaskę, które są odpowiednikami dokumentu tożsamości.
Należy je posiadać przy sobie przez cały czas trwania Przystanku, a także okazywać na każde
wezwanie służb PaTrolu i Sztabu Akcji.
4. Uczestnik nie może pod żadnym pozorem wprowadzać na teren Przystanku osób do tego
nieupoważnionych.
5. Uczestnik zobowiązuję się do przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż.

6. Uczestnik Akcji ma obowiązek powiadomienia służb PaTrolu o każdym zdarzeniu, które
stanowi zagrożenie poczucia jego bezpieczeństwa.
7. Uczestnik ma prawo do korzystania z punkty medycznego znajdującego się na terenie
Akcji.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione.
8. Uczestnik zobowiązany jest do respektowania poleceń PaTrolu i Sztabu Akcji.

Akceptuję regulamin, podpis uczestnika ....................................

