REGULAMIN FERII ZIMOWYCH pn. „Magiczne ferie”
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 pn. „Magiczne ferie” organizuje Gminne Centrum Kultury w

Jerzmanowej.
2. Ferie zimowe odbywają się zgodnie z harmonogramem:
MIEJSCE

TERMIN

Zaczarowana lampa
Magia ruchu
Jaczów - Wiejski Dom Kultury
Odlotowa koszulka
Zaczarowany ogród
Maniów - Świetlica Wiejska
Rajskie przygody w Afrykarium
Wrocław- Zoo
Magicznie roztańczony Tik-Tok
Magiczne Kamishibai
Łagoszów Mały – Świetlica Wiejska
Willy Wonka i Fabryka Czekolady
Zaklęte kule
Jerzmanowa – Stodoła Kultury
Zniewalające smaki
Magiczny notes
Gaiki - Świetlica Wiejska
Czarodziejski świat
Bądzów – Świetlica Wiejska
Podniebne skoki
Lubin- park trampolin
Baśniowy obraz
Kurowice 42A - Świetlica Wiejska
Zjawiskowe piruety
Polkowice- lodowisko

PONIEDZIAŁEK
31.01.2022r. – godz. 10.00-14.00
WTOREK
01.02.2022r. – godz. 10.00-14.00
ŚRODA
02.02.2022r.– godz. 8.30-17.00
CZWARTEK
03.02.2022r. – godz. 10.00-14.00
PIĄTEK
04.02.2022r. – godz. 10.00-14.00
PONIEDZIAŁEK
07.02.2022r.– godz. 10.00-14.00
WTOREK
08.02.2022r.– godz. 10.00-14.00
ŚRODA
09.02.2022r. – godz. 10.00-14.30
CZWARTEK
10.02.2022r. – godz. 10.00-14.00
PIĄTEK
11.02.2022r. – godz. 10.00-14.00

3. Uczestnikami ferii zimowych mogą być dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
4. Przyjęcie dziecka na ferie zimowe odbywa się wyłącznie po wypełnieniu przez rodzica

lub opiekuna prawnego karty zgłoszenia i po dokonaniu stosownej opłaty.
5. O uczestnictwie dziecka w feriach zimowych decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Wypełnioną kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu
należy dostarczyć do siedziby Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej przy ul.
Głogowskiej 8.

7. Nie przyjmujemy zapisów telefonicznych ani mailowych.
8. Uczestnicy ferii zimowych przebywają pod nadzorem opiekunów od godz. 10.00 do

godz. 14.00, z wyłączeniem wyjazdów. Godziny wyjazdów i nadzór opiekunów zostaną
podane do wiadomości w terminie poprzedzającym ich organizację.
9. Kwota opłaty za uczestnictwo 1 dziecka wynosi 50% kwoty biletu wstępu.

10. Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej pokrywa koszty organizacji warsztatów,
zakupu materiałów dydaktycznych i plastycznych,
transportu, poczęstunku,
ubezpieczenia oraz pracy instruktorów . Uczestnik ponosi opłaty wstępu do
Afrykarium, Parku Trampolin i na lodowisko.
11. W przypadku rezygnacji z udziału Gminne Centrum Kultury nie zwraca wniesionych
przez rodzica opłat, o których mowa w pkt 11. Opłaty przeznaczone zostaną na
działalność statutową GCK.
12. Uczestnicy zajęć feryjnych mają prawo do:
a) spokojnego wypoczynku,
b) uczestniczenia we wszystkich
organizowanych podczas ferii,

zajęciach,

wycieczkach

i

imprezach

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji
programu zajęć.

13. Uczestnicy mają obowiązek:
a) podporządkować się poleceniom wychowawców,
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
c) brać udział w realizacji programu ferii zimowych,
d) zachować higienę 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.

14. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub
opiekunowie.
15. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,
niewykonywanie poleceń, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem
a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w feriach zimowych.
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia z listy uczestników ferii
zimowych dziecka, które nie przestrzega postanowień Regulaminu.
17. Maksymalna liczba uczestników poszczególnych zajęć to 30 osób.

18. W przypadku dużej liczby chętnych do udziału w zajęciach, organizator zastrzega sobie
prawo do utworzenia tzw. listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji lub nieobecności
któregoś z uczestników udział w zajęciach weźmie kolejna osoba z listy rezerwowej.
19. Podczas zajęć w placówkach zapewniamy dziecku poczęstunek.
20. Organizator

zapewnia

ubezpieczenie NNW

(od Następstw Nieszczęśliwych

Wypadków).
21. Ferie zimowe przeznaczone są dla mieszkańców gminy Jerzmanowa.
22. Udział w feriach zimowych jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie
wizerunku uczestnika.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu.

