REGULAMIN FERII ZIMOWYCH 2019 FERYJNE IGRASZKI Z GCK
W GMINNYM CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ
Opiekunowie podczas trwania ferii zimowych dokładają wszelkich starań by stworzyć
dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w
zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i
pożyteczny.
1. Ferie zimowe organizuje Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej.
2. Ferie zimowe odbywają się zgodnie z harmonogramem:
MIEJSCE

TERMIN

Wodne igraszki
ZIELONA GÓRA- Aquapark
Sprężynowanie na trampolinie
LESZNO- Park trampolin
Zdobywcy kina i lodowiska
LUBIN- Kino
POLKOWICE- Lodowisko
Odkrywcy teatru lalek – spektakl i spacer
edukacyjny
WROCŁAW- Teatr lalek
Piżamowe biwakowanie
ŚWIETLICA WIEJSKA KUROWICE 42A

PONIEDZIAŁEK
04.02.2019r. – godz. 9.00-17.00
WTOREK
05.02.2019r. – godz. 9.00-17.00
ŚRODA
06.02.2019r.– godz. 9.00-16.00
CZWARTEK
07.02.2019r. – godz. 7.00-17.00
PIĄTEK / SOBOTA
08.02.2019r. – 09.02.2019r.
godz. 17.00 - 10.00

3. Uczestnikami ferii zimowych mogą być dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
4. Uczestnictwo dziecka w atrakcjach podczas ferii zimowych odbywa się wyłącznie po

wypełnieniu przez rodzica lub opiekuna prawnego karty zgłoszenia i dokonaniu
stosownej opłaty.
5. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Gminnego Centrum
Kultury w Jerzmanowej przy ul. Głogowskiej 8, w nieprzekraczalnym terminie do
01.02.2019.
6. Kwota opłaty za uczestnictwo 1 dziecka wynosi 50% kwoty biletu wstępu. Opłatę

należy uiścić u instruktora w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej przy
ul. Głogowskiej 8 do dnia 01.02.2019.
7. W przypadku rezygnacji udziału Gminne Centrum Kultury nie zwraca wniesionych
przez rodzica opłat, o których mowa w pkt 6. Opłaty przeznaczone zostaną na
działalność statutową GCK.
8. Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej pokrywa koszty organizacji warsztatów,
zakupu materiałów dydaktycznych i plastycznych, transportu, ubezpieczenia, pracy
instruktorów oraz połowy kosztów biletów wstępu .
9. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice zobowiązani są
dostarczyć opiekunowi pisemne oświadczenie potwierdzające zgodę na samodzielny
powrót dziecka do domu.

10. Uczestnicy ferii mają prawo do:
a) uczestniczenia we wszystkich zajęciach,
organizowanych podczas ferii zimowych,

wycieczkach

i

imprezach

b) korzystania ze wszystkich materiałów, urządzeń i sprzętów niezbędnych do
realizacji programu ferii.

11. Uczestnicy mają obowiązek:
a) podporządkować się poleceniom wychowawców,
b) brać udział w realizacji programu ferii,
c) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
d) przestrzegać zasad poruszania się po drodze,
e) przestrzegać ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego,
f) szanować mienie i pomoce dydaktyczne.

12. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub
opiekunowie.
13. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,
niewykonywanie poleceń, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem
a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w kolejnych atrakcjach ferii
zimowych.
14. Maksymalna liczba uczestników ferii zimowych to 45 osób, a w przypadku

piżamowego biwakowania to 30 osób.
15. O uczestnictwie dziecka w poszczególnych atrakcjach ferii zimowych decyduje
kolejność zgłoszeń.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do utworzenia tzw. listy rezerwowej w przypadku
dużej ilość chętnych do udziału w feriach zimowych. W przypadku rezygnacji lub
nieobecności któregoś z uczestników udział weźmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
17. Organizator

Wypadków).
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