
Instytucja 
Dom Kultury Błonie S.M. „Czuby” zaprasza do uczestnictwa w akcji Zima w mieście, podczas 
której będą organizowane półkolonie dla dzieci w wieku 7 – 12 lat.

Tytuł wydarzenia: 
Akcja Zima z DK Błonie

Opis 
W ramach zajęć dzieci będą uczestniczyć w warsztatach tanecznych, cyrkowych, teatralnych, 
plastycznych, sportowych, grach i zabawach. Planowane są wyjścia do kina, teatru, biblioteki 
oraz do centrów rozrywki i rekreacji. Każde dziecko na zakończenie półkolonii otrzyma 
nagrodę w konkursie plus – minus. Zajęcia prowadzone będą pod okiem 3 wychowawców 
i kierowane są do grupy 30 osób tygodniowo w wieku 7-12 lat.

Termin 
TURNUS I:  13-17.01.2020 
TURNUS II: 20-24.01.2020
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9:00 – 15:00

Koszt:
100zł / osobę / tygodniowo / członkowie S.M. Czuby z os. Błonie
110zł / osobę / tygodniowo / uczestnicy zajęć całorocznych w DK Błonie
130 zł / osobę / tygodniowo / pozostałe osoby

Czas trwania
13-24 stycznia 2020

Uwagi:
Wykorzystanie wizerunku.
Zapisując dziecko na PÓŁKOLONIE rodzice lub opiekunowie wyrażają zgodę na bezpłatne 
wykorzystanie wizerunku dziecka w ramach promocji działań Domu Kultury Błonie 
S.M. „Czuby” (zdjęcia, filmy - wykonane podczas półkolonii, mogą być zamieszczane na 
stronach: www.dkblonie.pl, na portalu - facebook.pl, jak też wykorzystywane do tworzenia 
plakatu informacyjnego o działaniach Domu Kultury Błonie lub w innej formie związanej z 
bieżącą działalnością Domu Kultury Błonie S.M. „Czuby”.
1.  

Co dziecko mieć powinno?
– obuwie na zmianę
– legitymację lub gdy jej nie posiada 2 bilety mpk lub bilet miesięczny 
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Wyżywienie
W trakcie półkolonii nie przewidujemy wyżywienia.
Prosimy o przygotowanie dziecku drugiego śniadania oraz czegoś do picia. Najlepiej: kilka 
kanapek lub drożdżówki, wodę, herbatę lub sok, owoce, warzywa. Szczególnie prosimy nie 
dawać dzieciom: chipsów, napojów gazowanych oraz colo i energo podobnych.

Czego nie powinno mieć dziecko?
Telefonu, tabletu, smartfona itp.
W razie potrzeby prosimy o kontakt na nr telefonu:
733 500 475 (dostępny przez cały czas trwania półkolonii - także podczas wyjść) oraz 
stacjonarnie 81 527 47 00. Dziecko także może skontaktować się przez podane wyżej 
nr telefonów.

Cenne przedmioty
Dom Kultury Błonie nie odpowiada za cenne przedmioty oraz pieniądze pozostawione 
dziecku.
Dodatkowe ubezpieczenie
Dla uczestników przewidujemy dobrowolne dodatkowe ubezpieczenie w wysokości 
ok. 5-6 zł / tydzień. Chęć ubezpieczenia prosimy zgłosić przy zapisie.

Karta zgłoszenia
Warunkiem uczestnictwa dziecka w półkolonii jest wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia 
przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz dokonanie wpłaty za cały przewidziany okres 
uczestnictwa w zajęciach.  Zapraszamy dzieci w wieku od ukończonych 7 lat do ukończonych 
12 lat. 

Inne uwagi
Rodzice zobowiązani są zapewnić bezpieczne przyjście dziecka na zajęcia na godzinę 9.00 
oraz jego powrót do domu po godzinie 15.00. Organizatorzy nie odpowiadają za dzieci poza 
godzinami zajęć. Za szkody materialne spowodowane przez uczestnika odpowiadają rodzice 
lub prawni opiekunowie. W przypadku rażącego łamania zasad współżycia, podczas trwania 
półkolonii organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy półkolonii 
bez zwrotu poniesionych kosztów.
Akceptacja powyższych zasad jest warunkiem koniecznym uczestnictwa dziecka w zajęciach.

Zapisy 
Ze względu na dużą ilość chętnych – zapisujemy wyłącznie osobiście w biurze Domu Kultury Błonie, 
ul.Dragonów 2, I piętro (niebieskie drzwi) od 16 grudnia w godzinach od 15:00 do 19:00 (od poniedziałku
do piątku). Zapisu może dokonać rodzic, dziadek, pełnoletnie rodzeństwo lub opiekun prawny dziecka. 
Wraz z zapisem dokonujemy wpłaty za wybrany turnus półkolonii. Preferujemy wpłatę gotówkową.
Szczegółowe informacje: 733 500 475 oraz 81 527 47 00, mailowo: dkblonie@gmail.com oraz przez
FB: www.facebook.com/dkblonie  w godzinach 15:00 – 19:00.
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