Informacje dotyczące przebiegu Fajnych Ferii w DDK "Czuby".
W czasie ferii zimowych zapraszamy dzieciaki w wieku szkolnym (6-12 lat) do udziału w Akcji
F2, czyli Fajne Ferie na Czubach Południowych.
Terminy i program:
I Turnus – 16-20.01.2017
II Turnus – 23-27.01.2017
Ramowy program każdego dnia:
09.00-9.15 – zbiórka
09.15-10.00 – zajęcia integracyjne
10.00-10.15 – przerwa
10.15-11.15 – warsztaty
11.15-11.30 – przerwa
11.30-13.00 – warsztaty
13.00-13.15 – przerwa
13.15-14.45 – warsztaty
14.45-15.00 – odbiór Dzieci
Tematyka warsztatów:
Podczas ferii zimowych Dedek zmieni się w redakcję gazety, a dzieciaki staną się dziennikarzami.
Będą reporterzy, sondy uliczne, spotkania i wywiady z ciekawymi ludźmi, wizyta w radiu i wspólne
tworzenie jedynej i niepowtarzalnej gazety, w której będą tylko dobre wiadomości. Nie zabraknie
również zabawi i gier integracyjnych oraz warsztatów plastyczno-manualnych.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Akcja skierowana jest do Dzieci w wieku szkolnym– uczniowie klas 1-6 (6–12 lat).
2. Koszt udziału (od Dziecka) – 60 zł (za jeden turnus).
3. W przypadku opłaty za „F2, czyli Fajne Ferie na Czubach Południowych” nie obowiązuje
zniżka z tytułu posiadania Karty Rodzina +3.
4. W ramach opłaty Dzieci mają zapewnione: opiekę kadry instruktorskiej, materiały
warsztatowe, ubezpieczenie. Nie zapewniamy wyżywienia Dzieci (wyżywienie we własnym
zakresie).
5. Działania prowadzone będą od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00–15.00, w budynku
DDK „Czuby Południowe”, przy ul. Wyżynnej 16.
6. Zapisy WYŁĄCZNIE pod adresem mailowym – zajecia@ddkczubypoludniowe.pl
7. Zapisy będą przyjmowane od 2 do 5 stycznia 2017 r.
8. Zapisy prowadzone są na podstawie ZGŁOSZEŃ mailowych. Zgłoszenie powinno
zawierać:
– imię i nazwisko Dziecka,
– wiek Dziecka,
– PESEL Dziecka,

– klasę i nazwę szkoły, do której uczęszcza Dziecko,
– imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,
– nr kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego,
– nr turnusu, którego dotyczy zgłoszenie.
9. Zgłoszenia niekompletne nie będą honorowane. Zgłoszenia Dziecka mogą dokonać tylko
rodzice lub opiekunowie prawni.
10. W tytule maila należy wpisać „FAJNE FERIE NA CZUBACH POŁUDNIOWYCH 2016”.
11. Honorowane będą zgłoszenia wysłane od 2 stycznia – od godziny 8.00 do 5 stycznia do
godziny 15.00.
12. Dziecko można zgłosić na jeden z dwóch proponowanych turnusów.
13. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia należy uiścić opłatę. Wpłat dokonywać
należy na rachunek bankowy DDK „Węglin” 67 1240 1503 1111 0010 4267 7032, w tytule
przelewu prosimy wpisać: „Fajne Ferie na Czubach Południowych 2017 oraz imię i nazwisko
dziecka i numer turnusu”.
14. W przypadku rezygnacji uiszczona opłata nie będzie zwracana.
15. O ostatecznym przyjęciu decyduje uiszczenie opłaty.
16. Prosimy nie uiszczać opłaty bez otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.
17. Ilość miejsc na poszczególne turnusy jest ograniczona.
18. Zgłoszenie udziału Dziecka w turnusach akcji „F2, czyli Fajne Ferie na Czubach
Południowych” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodzica/opiekuna do wykorzystania
wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych Dzielnicowego Domu Kultury „Czuby
Południowe” (nagranie video, zdjęcia).
19. DDK „Czuby Południowe” zastrzega sobie prawo do zmian w programie akcji.
20. Szczegółowe informacje i pytania – zajecia@ddkczubypoludniowe.pl

