TOWARZYSTWO KULTURALNE W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
BRZESKIE CENTRUM KULTURY
87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI
UL. NARUTOWICZA 15
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI NA PÓŁKOLONIE LETNIE "WAKACJE BEZ NUDY!
AKTYWNIE, ZDROWO, KREATYWNIE" ORGANIZOWANE W DNIACH 12-24.08.2019.
Informacje ogólne:
1.Organizatorem półkolonii "Wakacje bez nudy! Aktywnie, zdrowo, kreatywnie" zwanych dalej
półkoloniami jest Towarzystwo Kulturalne w Brześciu Kujawskim z siedzibą w Brześciu
Kujawskim przy ulicy Narutowicza 15, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sadowym pod
numerem 0000138190. Półkolonie organizowane są we współpracy partnerskiej z Brzeskim
Centrum Kultury oraz Urzędem Miejskim w Brześciu Kujawskim.
2.Półkolonie odbywać się będą w dniach 12,13,14,16.08 oraz 19-24.08. 2019 w godzinach 9:00 –
13:00 wyjazdowo oraz stacjonarnie tj. w Brześciu Kujawskim.
3.Podczas półkolonii, każdego dnia dzieci, mają zapewniony posiłek (obiad jednodaniowy lub
suchy prowiant), opiekę wykwalifikowanej kadry oraz bogaty program zajęć.
4.Półkolonie letnie zorganizowane są dzięki konkursowi grantowemu "Wakacje
z
Fundacją" przyznanemu przez Fundację Anwil dla Włocławka.
5.Na półkolonie zostanie zakwalifikowanych 30 uczestników.
6.Karty kwalifikacyjne będą dostępne w Brzeskim Centrum Kultury od 11 lipca do 18 lipca 2019.
Uczestnicy:
1.W półkoloniach mogą brać udział dzieci w wieku 7- 15 lat z terenu gminy Brześć Kujawski.
Koszty uczestnictwa:
1.Udział dziecka w półkoloniach jest bezpłatny – sfinansowany z projektu Fundacji Anwil dla
Włocławka "Wakacje z Fundacją".
Zgłoszenie:
1.Zgłoszenia dziecka na półkolonie może dokonać rodzic lub opiekun prawny dziecka.
2.Warunkiem koniecznym przyjęcia dziecka na półkolonie jest odebranie karty kwalifikacji,
zawierającej oświadczenia rodzica/opiekuna, poprawne wypełnienie i osobiste oddanie w siedzibie
Brzeskiego Centrum Kultury.
3.Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia we właściwym
formularzu rekrutacyjnym opatrzone datą i podpisanymi oświadczeniami rodziców/prawnych
opiekunów dziecka.
Nabór, wydawanie i przyjmowanie kart odbędzie się od 11. 07. 2019 do 18. 07. 2019 w godzinach
14.00- 16.00 ( 15.07. w godzinach 14.00- 18.00)
4.O przyjęciu dziecka na półkolonie decyduje komisja kwalifikacyjna.
5.W przypadku większej liczby zgłoszeń utworzona zostanie lista rezerwowa, z której wchodzić
będą kolejno dzieci w przypadku rezygnacji i zwolnienia się miejsca na liście podstawowej.
6.Zgłoszenie dziecka na półkolonie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
7.O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu dzieci zgłoszonych na półkolonie organizator
poinformuje rodziców/opiekunów do dnia 19.07.2019 za pomocą smsa.
8.Rodzic/opiekun dziecka wyraża zgodę na rejestrację zajęć, w których uczestniczy dziecko w

postaci filmów i zdjęć oraz prezentację ich w sieci Internet oraz innych materiałach
dokumentujących półkolonie. Organizator ma prawo wykorzystywać materiały wymienione
powyżej w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów, w szczególności w sieci
Internet.
9.Rezygnacji z udziału w półkoloniach, może dokonać rodzic/opiekun dziecka drogą telefoniczną
nr telefonu 54 231 06 61
10.W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora może on odwołać
półkolonie lub zmienić ich program, ma jednak obowiązek skutecznego poinformowania o tym
fakcie rodziców/ opiekunów wszystkich zakwalifikowanych dzieci.
Program półkolonii "Wakacje bez nudy! Aktywnie, zdrowo, kreatywnie":
12.08. – godz. 9.00- 13.00 zajęcia sportowe na Orliku, GKS Łokietek oraz warsztaty teatralne w
BCK
13.08. – godz. 9.00- 13.00 warsztaty kreatywno – rękodzielnicze BCK
14.08. – godz. 16.00 spektakl teatralny BCK
16.08. - godz. 9.00- 13.00 wyjazd do parku linowego we Włocławku
19.08. - godz. 9.00- 13.00 wyjazd do Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym
20.08. - godz. 9.00- 13.00 wyjazd na zajęcia edukacyjne Nadleśnictwo Kukawy
21.08. - godz. 9.00- 13.00 wyjazd do Skansenu w Kłóbce – zwiedzanie i warsztaty
22.08. - godz. 9.00- 13.00 wyjazd do Multikina do Włocławka
23.08. - godz. 9.00- 13.00 warsztaty ebru malowanie na wodzie – Skwer miejski w Brześciu
Kujawskim
24.08. godz. 15.00- 19.00 - festyn kończący półkolonie – skwer Miejski w Brześciu Kujawskim.
Atrakcje przewidziane na 14.08., 23.08. oraz 24.08. skierowane będą do wszystkich
zainteresowanych z gminy Brześć Kujawski i będą miały charakter imprezy otwartej (nieodpłatnie).

