
 

Regulamin zajęć feryjnych „Potwornie fajne ferie” 

organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w 

Jerzmanowej 

 

 

 

 

1. Zajęcia „Potwornie fajne ferie” organizowane są przez Gminne Centrum Kultury w 

Jerzmanowej. 

2. Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu: 

 

Data Nazwa Miejsce Godziny 

Maksymalna 

liczba 

uczestników 

Koszt 

13.02.2023 

(poniedziałek) 

Fabryka 

straszydeł 

Warsztaty w 

WDK Jaczów 

10:00-

14:00 
30 0 

14.02.2023 

(wtorek) 

Skoczne 

upiorki 

Park 

trampolin w 

Lesznie 

(wyjazd i 

powrót 

przystanek 

przy szkole w 

Jerzmanowej) 

10:00 

(wyjazd) -

14:00 

(planowany 

powrót)  

45 39 zł 

15.02.2023 

(środa) 

Potworne 

warsztaty 

kulinarne 

Warsztaty w 

WDK Jaczów 

10:00-

14:00 
30 0 

16.02.2023 

(czwartek) 
Transylwrocław 

Zwiedzanie i 

warsztaty w 

Kolejkowo 

Wrocław 

(wyjazd i 

powrót 

przystanek 

przy szkole w 

Jerzmanowej) 

8:00 

(wyjazd) – 

16:00 

(planowany 

powrót) 

45 42 zł 

17-

18.02.2023 

(piątek, 

sobota) 

Hotel strachu 

Nocowanie z 

warsztatami 

w WDK 

Jaczów 

17:00 

(piątek) – 

9:00 

(sobota) 

30 0 

20.02.2023 

(poniedziałek) 

Fabryka 

straszydeł 

Warsztaty w 

Stodole 

Kultury 

Jerzmanowa 

10:00-

14:00 
30 0 

21.02.2023 

(wtorek) 

Skoczne 

upiorki  

Park 

trampolin w 

Lesznie 

10:00 

(wyjazd) -

14:00 

45 39 zł 



(wyjazd i 

powrót 

przystanek 

przy szkole w 

Jerzmanowej 

(planowany 

powrót) 

22.02.2023 

(środa) 

Potworne 

warsztaty 

kulinarne 

Warsztaty w 

Stodole 

Kultury 

Jerzmanowa 

10:00-

14:00 
30 0 

23.02.2023 

(czwartek) 
Transylwrocław 

Zwiedzanie i 

warsztaty w 

Kolejnkowo 

Wrocław 

(wyjazd i 

powrót 

przystanek 

przy szkole w 

Jerzmanowej) 

8:00 

(wyjazd) – 

16:00 

(planowany 

powrót) 

45 42zł 

24-

25.02.2023 

(piątek, 

sobota) 

 

Hotel strachu 

Nocowanie z 

warsztatami 

w WDK 

Jaczów 

17:00 

(piątek) – 

9:00 

(sobota) 

30 0 

 

 

3. Uczestnikami zajęć feryjnych mogą być dzieci szkolne, w wieku od 6 do 12 lat, 

zamieszkałe na terenie gminy Jerzmanowa. 

4. Zgłoszenie dziecka na wyjazdy i warsztaty wakacyjne odbywa się osobiście w 

siedzibie GCK (ul. Głogowska 8 - Pokój instruktorów), gdzie rodzic zobowiązany jest 

złożyć kartę zgłoszenia. Karta zgłoszenia obowiązuje według wzoru stanowiącego 

załącznik do niniejszego Regulaminu. 

5. O uczestnictwie dziecka w wyjazdach i warsztatach wakacyjnych decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

 

6. Dziecko może uczestniczyć tylko raz w każdej z atrakcji, tj. nie można zgłosić dziecka 

dwa razy na ten sam wyjazd lub warsztaty.  

 

7. Uczestnicy zajęć przebywają pod nadzorem opiekunów GCK w godzinach trwania 

zajęć podanych w niniejszym regulaminie. W czasie wycieczek uczestnicy 

przebywają pod nadzorem opiekunów GCK od momentu rozpoczęcia wycieczki o 

godzinie podanej w niniejszym regulaminie, do powrotu do Jerzmanowej. 

Opiekunowie dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze 

warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych 

zajęciach oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. 

 

 

8. Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej pokrywa koszty organizacji warsztatów, 

zakupu materiałów dydaktycznych i plastycznych, poczęstunku w czasie warsztatów 



i nocowania, ubezpieczenia, pracy instruktorów oraz koszty autokarów. 

 

9. Uczestnicy pokrywają koszty biletów wstępu. W przypadku rezygnacji z 

wyjazdów GCK nie zwraca pobranej opłaty za bilety wstępu. 

 

10. W przypadku większej ilości chętnych, organizator tworzy listę rezerwową. Przy 

rezygnacji z uczestnictwa organizator informuje o możliwości uczestnictwa osoby z 

listy rezerwowej, według kolejności zgłoszeń. 

 

11. Uczestnicy zajęć feryjnych mają prawo do: 

 

a) spokojnego wypoczynku, 

 

b) uczestniczenia w zajęciach 

 

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji 

programu zajęć.. 

 

12. Uczestnicy mają obowiązek: 

 

a) podporządkować się poleceniom instruktorów, w szczególności podczas 

aktywności ruchowej, wycieczek, 

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 

 

c) udziału w realizacji programu zajęć feryjnych, 

 

d) zachować higien osobistą, schludny wygląd i czystość, 

 

e) przestrzegać zasad poruszania się po drodze, 

 

f) przestrzegać ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, 

 

g) szanować mienie i pomoce dydaktyczne. 

 

13. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni się rodzice lub 

opiekunowie. 

 

14. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,  

niewykonywanie poleceń, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem 

a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach feryjnych. 

 


