
Warunki uczestnictwa w zajęciach/imprezie wakacyjnej  

 w ramach akcji: „Wakacje 2017 w Gminie Krobia”  

 

1. Poniższe warunki uczestnictwa z zajęciach/imprezie wakacyjnej dotyczą zajęć 

tematycznych, warsztatów, wyjazdów dla dzieci i młodzieży organizowanych przez 

Gminę Krobia w okresie lipiec  - sierpień 2017, w ramach akcji „Wakacje 2017 w Gminie 

Krobia”.  

2. Uczestnikami/czkami zajęć/imprez wakacyjnych, o których mowa w punkcie 1 mogą 

być dzieci i młodzież w wieku od 7 lat.  

3. Informacje i zapisy: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi, ul. Powstańców Wlkp. 

27, 63-840 Krobia, tel. 65 571 13 20.  

4. Organizator zapewnia: organizację zajęć merytorycznych oraz opiekę na dziećmi w 

trakcie zajęć, w przypadku organizacji dowozu/odwozu dzieci – opiekę na czas 

przejazdu w autobusie, w przypadku wybranych zajęć – również posiłek regeneracyjny 

albo słodycze (informacja taka znajduje się przy opisie poszczególnych zajęć).  

5. Organizator nie ubezpiecza uczestników/uczestniczek od następstw nieszczęśliwych 

wypadków.  

6. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym 

poprzez zgłoszenie na zajęcia rozumie się zgłoszenie uczestnictwa dziecka w zajęciach 

oraz dostarczenie zgody rodziców/opiekunów dziecka na udział  zajęciach/imprezie 

wakacyjnej do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi według wzoru 

dostępnego na www.kultura.krobia.pl.  

7. W przypadku korzystania z transportu zorganizowanego, rodzice/opiekunowie dziecka 

zobowiązani są do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia i powrotu na i z miejsca 

zbiórki.  

8. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach/imprezie wakacyjnej 

rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przekazania informacji o tym fakcie, w 

siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi, najpóźniej 1 tydzień przez 

danymi zajęciami/imprezą wakacyjną.  

9. Rodzice/opiekunowie zobowiązani się do przekazania organizatorowi zajęć/imprezy 

wakacyjnej wszelkich informacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie 

dziecka  - na piśmie, wypełniając odpowiednią część formularza – zgody na udział 

dziecka w zajęciach/imprezie wakacyjnej.  

10. Szczegółowe informacje dotyczące godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz – w 

przypadku transportu zorganizowanego – miejsca i godziny zbiórki – publikowane są 

na www.kultura.krobia.pl 

11. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń na 

zajęcia/imprezy wakacyjne  – informacja o zaistnieniu takiej sytuacji pojawi się na 

www.kultura.krobia.pl.  
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ZAJĘCIA NA ŚCIANCE WSPINACZKOWEJ   

(każdego dnia w terminie od 3 do 7 lipca, codziennie w godzinach 10.00 i 11.30.  

W podanym wyżej terminie istnieje możliwość skorzystania z transportu zorganizowanego.  

Ilość miejsc ograniczona,  zapisy według kolejności zgłoszeń.  

Miejsce: 63-840 Krobia, ul. Zwierzyckiego 1, wejście z tyłu szkoły. 

Każde dziecko musi mieć obuwie sportowe na zmianę.  

Napój/posiłek – we własnym zakresie.  

ZAPISY DO: 23 czerwca albo wyczerpania miejsc: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w 

Krobi, ul. Powstańców Wlkp. 27, tel. 65 571 13 20.   

UWAGA! Z bezpłatnych zajęć na ściance wspinaczkowej będzie można skorzystać przez 

całe wakacje – we wtorki w godz. 17.00-18.00 oraz w soboty 15.00-17.00 (transport we 

własnym zakresie).  

ZAJĘCIA ZAKOŃCZY  

Gminny Turniej Wspinaczkowy, sobota 8 lipca, godz. 10.00 – transport we własnym 

zakresie.    

 

PRZYSTANEK KINO   

WAKACYJNE SPOTKANIE Z AFRYKĄ 

warsztaty bębniarskie i film „Emma i Kacper na Safari” 

 12 lipca, Kino „Szarotka” w Krobi.   

I grupa – 10.00 – 13.00 

II grupa – 11.00 – 14.00.  

Istnieje możliwość skorzystania z transportu zorganizowanego. Ilość miejsc ograniczona,   

zapisy według kolejności zgłoszeń.  Napój/posiłek – we własnym zakresie.  

ZAPISY DO: 23 czerwca albo wyczerpania miejsc: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w 

Krobi, ul. Powstańców Wlkp. 27, tel. 65 571 13 20.   

 

 

PRZYSTANEK BISKUPIZNA – MAŁY TABOR  

Codziennie w terminie 24-28 lipca, w godz. 10.00-17.00 



Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży związanych z folklorem (w tym folklorem biskupiańskim). 

Zajęcia – gry, zabawy, warsztaty odbywają się na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum w Starej Krobi.  

Założeniem jest, aby dzieci i młodzież chętne na te zajęcia zadeklarowały swój udział przez 

cały tydzień.   

Program:   

„Wielkopolskie opowieści” – śpiew, zabawa, taniec i rysowanie – wspólna praca nad 

spektaklem teatralnym, „Biskupiańskie poklatkowo” – tworzenie filmu poklatkowego, 

„Słomiany zapał” – wytwarzanie biżuterii i ozdób ze słomy, „Biskupiańskie zakamarki” – 

szkicowanie, malowanie i inne techniki – wyprawy w plener z farbami, pędzlami i sztalugami, 

„Wyhaftuj se tiulową wstążkę” – projektowanie i wyszywanie charakterystycznych 

elementów strojów z regionu, „Zaprojektuj se spódnik albo koszulę” – projektowanie strojów 

inspirowanych folklorem.  A także: nauka gry na dudach i skrzypcach podwiązanych (dla 

początkujących), tańce, śpiewy i zabawy – nie tylko dla umuzykalnionych i zajęcia ruchowo – 

rekreacyjne.   

Dzieci i młodzież przydzielone zostaną do grupy warsztatowej – zgodnie z 

zainteresowaniami, na miejscu, w dniu rozpoczęcia zajęć.   

Warto zabrać ze sobą napój/posiłek regeneracyjny i ciepłe ubranie w razie niepogody.  

Organizatorzy zapewniają dzieciom 1 posiłek obiadowy w ciągu dnia.   

Istnieje możliwość skorzystania z transportu zorganizowanego.   

ZAPISY DO: 23 czerwca albo wyczerpania miejsc: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w 

Krobi, ul. Powstańców Wlkp. 27, tel. 65 571 13 20.   

 

WYCIECZKA DO ŁACIATEJ WSI (Głuchów k. Pogorzeli).  

I grupa - 31 lipca  

II grupa -  1 sierpnia  

Przewidywany czas trwania: 10.00-15.00. 

W programie: gry, zabawy, warsztaty i słodki poczęstunek.  Warto mieć przy sobie 

napój/posiłek regeneracyjny i ciepłą odzież w razie niepogody.   

ZAPISY DO: 23 czerwca albo wyczerpania miejsc: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w 

Krobi, ul. Powstańców Wlkp. 27, tel. 65 571 13 20.   

 

LETNIA AKADEMIA PRZYGODY 

7 – 11 sierpnia  

Codziennie od 10.00 do 13.00.  

Istnieje możliwość skorzystania z transportu zorganizowanego.  



Cykl tygodniowych warsztatów dzieci i młodzieży związanych z różnymi dziedzinami sztuki 

(malarstwo, kulinaria, moda i inne).  

Napoje/posiłek –we własnym zakresie.  

Założeniem jest, aby dzieci i młodzież chętne na te zajęcia zadeklarowały swój udział przez 

cały tydzień.   

ZAPISY DO: 23 czerwca albo wyczerpania miejsc: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w 

Krobi, ul. Powstańców Wlkp. 27, tel. 65 571 13 20.   

Szczegółowy program opublikowany zostanie wkrótce.  

 

TURNIEJ NA POŻEGNANIE WAKACJI 

 28.08  WYJAZD DO KRAINY ORŁA BIAŁEGO – Stary Gostyń  

Przewidywany czas trwania: 10.00-14.00. 

Proponujemy wyjazd do Starego Gostynia. W programie: konkurencje sportowo – 

rekreacyjne.  Należy zabrać: strój sportowy i obuwie, ciepłą odzież w razie niepogody, warto 

mieć przy sobie napój. Organizatorzy przewidują 1 poczęstunek regeneracyjny.  

ZAPISY DO: 15 sierpnia  albo wyczerpania miejsc: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w 

Krobi, ul. Powstańców Wlkp. 27, tel. 65 571 13 20.   

 

Wzór zgody rodziców/opiekunów na udział dziecka w zajęciach/imprezie wakacyjnej  

  



 

 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW NA UDZIAL DZIECKA W ZAJĘCIACH/IMPREZIE WAKACYJNEJ  

 

………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna 

……………………………………. 

Adres 

………………………………… 

telefon 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki ................................................................................. 

w zajęciach/imprezie wakacyjnej ………………………………………….……………………………………….. 

w dniu/dniach ...............................................................………………………………………………….. 

Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a 

w zajęciach/imprezie wakacyjnej.   

Wyrażam chęć skorzystania z transportu zorganizowanego i tym samym zobowiązuję się do 

zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia i powrotu na i z miejsca zbiórki.  

W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach/imprezie wakacyjnej zobowiązuję się do 

powiadomienia o tym fakcie organizatora.  

Dziecko choruje na chorobę lokomocyjną TAK/ NIE. 

Inne istotne informacje, które rodzice / opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Dane osobowe podane powyżej podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922). Niniejszym upoważniam Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa 

Bzdęgi w Krobi do przetwarzania tychże danych osobowych – obecnie i w przyszłości w celach związanych z realizacją zadania 

– organizacji zajęć/imprezy wakacyjnej.  

Podpis rodzica/opiekuna       Podpis rodzica/opiekuna  

…………………………………………….     ……………………………………………. 


