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Informacje  

dotyczące organizacji akcji letniej 

„Wakacje Blisko Domu” 

w okresie 2 sierpnia 2021 – 27 sierpnia 2021 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Akcja „Wakacje blisko domu”, zwana dalej „akcją”, trwa w dni powszednie,                             

od 2 sierpnia 2021 do 27 sierpnia 2021 r. 

2. Akcja organizowana jest w formie jednodniowych warsztatów prowadzonych  

w świetlicach wiejskich w Pęclinie, w Kopkach i w Izabeli. 

3. W przypadku dużego zainteresowania organizator przewiduje możliwość utworzenia 

dodatkowych grup w innych lokalizacjach.  

4. W środy będę odbywać się wycieczki. W tych dniach nie będzie zapewnionej opieki 

dla dzieci nie biorących udziału w wycieczce. 

5. Warsztaty odbywać się będą w godzinach 7.30 – 17.00.  

6. Koordynacją akcji zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie                        

7. Cele akcji: 

1) zapewnienie opieki dzieciom pozostającym w gminie w czasie wakacji, 

2) dbanie o rozwój aktywności umysłowej i fizycznej dzieci, 

3) umożliwienie dzieciom pogłębiania różnorodnych zainteresowań, 

4) rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży  ciekawości poznawczej, 

5) budowanie więzi z najbliższym otoczeniem, społeczeństwem, samorządem 

lokalnym, 

6) stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć dla dzieci. 

8. Uczestnikami akcji są dzieci w wieku 6-15 lat, mieszkające na terenie Gminy 

Wiązowna. 

9. Nadzór nad akcją powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie. 

 

 

II. PRZEBIEG AKCJI  

 

1. Akcja odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi MZ i GIS. 

2. Jedna grupa może liczyć maksymalnie 15 uczestników w wieku do 10 r.ż lub  

do 15 uczestników w różnym wieku lub do 20 uczestników w grupie dzieci pow. 10 r.ż. 

pozostających pod opieką jednego wychowawcy 

3. W każdej z powyższych grup dopuszcza się pobyt maksymalnie 2 uczestników 

niepełnosprawnych lub przewlekle chorych. 

4. W przypadku uczestnika, który nie wykonuje poleceń wychowawców, samowolnie oddala 

się od grupy, jego zachowanie rażąco dezorganizuje pracę grupy, dopuszcza się 

wykluczenie go z udziału w wypoczynku.  

5. Jeśli u uczestnika, kadry lub innego pracownika wystąpią niepokojące objawy infekcji 

dróg oddechowych, prowadzący warsztaty lub wskazana przez niego osoba 

niezwłocznie odizoluje tę osobę oraz w przypadku:  

a) uczestnika – niezwłocznie powiadomi rodziców o konieczności odebrania dziecka 

z warsztatów; 

b) osoby dorosłej – odsunie od wykonywanych czynności, skieruje do domu, 

poinformuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego                     
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z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej,                        

z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). 

 

III. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW 

 

1. Z akcji mogą korzystać dzieci, o których mowa w cz. I ust. 7, po ich wcześniejszym 

zgłoszeniu przez rodzica. 

2. Zgłoszenia należy składać poprzez formularz on-line dostępny w wersji elektronicznej. 

Dla każdej lokalizacji obowiązuje osobny formularz. 

3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

IV. KOSZTY 

 

1. Koszt warsztatów 6,00 zł/osoba/dzień. 

2. Koszt wyżywienia wynosi 11,00 zł/osoba/dzień.  

3. Koszty oraz ramowy plan wycieczek będą podane najpóźniej 2 sierpnia 2021 r. 

Koszty nie mogą przekroczyć 50,00 zł. 

4. Płatności za wycieczki przyjmują instruktorzy w gotówce. 

5. Płatności  za wszystkie dni zgłoszone na warsztaty i wyżywienie należy dokonać 

do 15.07.2021 r. na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.  

Nr konta 52 8001 0005 2003 0020 1717 0004 

6. Nie dokonanie wpłaty we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem uczestnika  

z listy. 

 

 

V. DOKUMENTACJA AKCJI  

 

1. We wszystkich lokalizacjach prowadzi się dzienne listy uczestników akcji  

oraz zbiorczą listę wszystkich uczestników akcji.  

2. Podczas akcji prowadzona jest także dokumentacja zdjęciowa. 

3. Za dokumentację zajęć odpowiedzialny jest prowadzący warsztaty. 

 


