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       Załacznik do Uchwały nr 666/II/2018 
 

 

REGULAMIN 
 

NABORU I UCZESTNICTWA W PIKNIKU RODZINNYM  

„WITAJ SZKOŁO – KONIEC WAKACJI”  
W DNIU 22 WRZEŚNIA 2018 R W MIEJSCOWOŚCI TRZEBAW 

   

§ 1 

Głównym organizatorem Pikniku jest PKZP – KKOP przy KWP w Poznaniu. 

Piknik odbędzie się w dniu 22 września 2018 r. w godz. 11.00 – 16.00 w Deli Park w 

miejscowości Trzebaw. 

Sposób zachowania się uczestników podczas Pikniku reguluje Regulamin „DELI PARK” 

§ 2 

Współorganizatorami Pikniku mogą być strony nadzoru społecznego na mocy odrębnego 

porozumienia. 

§ 3 

Uczestnikami Pikniku mogą być dzieci w wieku 6-12 lat, których przynajmniej jeden z 

rodziców jest członkiem KKOP przy KWP w Poznaniu lub członkiem organizacji, która 

będzie współorganizatorem Pikniku. 

§ 4 

Dzieci biorą udział w Pikniku pod warunkiem uczestnictwa w nim przynajmniej jednego 

rodzica, który jest członkiem KKOP przy KWP w Poznaniu. 

§ 5 

Koszty Pikniku pokrywają organizatorzy. Dojazd do miejsca pikniku oraz ewentualne 

ubezpieczenie NNW pozostaje po stronie uczestników. 

§ 6 

Nabór uczestników Pikniku odbywa się do 20 sierpnia 2018 r. na podstawie pisemnego 

zgłoszenia dokonanego na wniosku, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

§ 7 



Wnioski należy złożyć u właściwego pełnomocnika ds. KKOP przy KWP w Poznaniu, a w 

przypadku KWP w Poznaniu oraz KMP w Poznaniu wnioski można składać drogą 

elektroniczną na adres: biuro@kkoppoznankw.nazwa.pl 

§ 8 

przy wyborze uczestników pikniku ustala się następujące kryteria: staż członkowski, 

ilość wkładów(dot. KKOP), ilość dzieci w rodzinie (potencjalnych uczestników), średni 

dochód netto na członka rodziny. 

§ 9 

Ilość uczestników Pikniku jest ograniczona i nominalnie wynosi 200 dzieci plus rodzice i 

może zostać powiększona w przypadku przystąpienia do współorganizacji stron nadzoru 

społecznego. 

§ 10 

Podział miejsc do obsadzenia w poszczególnych jednostkach zostanie dokonany wg 

następującego wzoru: 

ustalenie współczynnika podziału (WP): ilość członków KKOP podzielona przez 

ostateczną ilość miejsc dla dzieci na Pikniku 

Ustalenie ilości miejsc w danej jednostce: ilość członków KKOP w jednostce podzielona 

przez WP. Wynik zaokrągla się do liczby całkowitej. 

§ 11 

Ostateczny skład uczestników pikniku zostanie wybrany przez Zarząd KKOP spośród 

nadesłanych wniosków, zgodnie z kryteriami oraz liczbowym podziałem miejsc na 

poszczególne jednostki. 

O obsadzie miejsc współorganizatorów zadecydują ich przedstawiciele. 

§ 12 

Zarząd powiadomi pisemnie tylko te osoby, które zostały zakwalifikowane na piknik. 

Termin zawiadomienia nie może późniejszy niż 10 września 2018 r. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd KKOP przy 

KWP w Poznaniu. 
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