Deklaracja uczestnictwa dziecka w „Warsztatach aktywności twórczej – wakacje w Gminie Bałtów’2017 ”.
Ja, niżej podpisany (a) zgłaszam moje dziecko ……………………………………………………. do udziału w zajęciach
programowych pn. „Warsztaty aktywności twórczej”.
Oświadczam, iż znam warunki uczestnictwa dziecka w ww. warsztatach.
Dziecko będzie przyprowadzane i odbierane przez rodzica lub osobę upoważnioną. Osoba upoważniona:
…………………………………………………………………… (imię i nazwisko)
Moje dziecko będzie uczestnikiem zajęć na terenie (niepotrzebne skreślić):
PSP w Okole (21.07 – 25.07)
ZSP w Bałtowie z siedzibą w Wólce Bałtowskiej (17.07-18.07)
Lemierze (świetlica wiejska); (19.07-20.07)
Maksymilianowie (wiejski plac rekreacyjny); (26.07-27.07)
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na udział mojego dziecka w wycieczce do wioski
indiańskiej w Zielonce k. Iwanisk, która odbędzie się 28.07. 2017 r.
………………………………………
(miejscowość, data)

….………………………………..
(podpis ojca / matki)
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Warunki uczestnictwa w Warsztatach aktywności twórczej
wakacje w Gminie Bałtów’2017
I. „Warsztaty aktywności twórczej” przeznaczone są dla uczniów szkół
podstawowych z terenu Gminy Bałtów.
II. Gmina Bałtów zapewnia uczestnikom „Warsztatów” bezpłatne zajęcia
programowe, codzienny poczęstunek oraz jednorazowo całodniową
wycieczkę integracyjną.
III. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników „Warsztatów” oraz względy
organizacyjne organizator prosi rodziców dziecka o wypełnienie pisemnej
„deklaracji uczestnictwa” w zajęciach programowych.
IV. Wypełnione „deklaracje” można składać w Świetlicy OpiekuńczoWychowawczej w Okole lub w poniżej wymienionych placówkach do
31 czerwca bieżącego roku.
V. Placówki „Warsztatów aktywności twórczej”:
1) 17.07, 18.07. 2017 r. – ZSP w Bałtowie z siedzibą w Wólce Bałtowskiej
2) 19.07, 20.07. 2017 r. – Lemierze (świetlica wiejska)
3) 21.07, 24.07, 25.07. 2017 r. – PSP w Okole
4) 26.07, 27.07.2017 r. – Maksymilianów (wiejski plac rekreacyjny)
VI. Ostatniego dnia programu 28.07.2017 r. przewidziana jest wycieczka
integracyjna do wioski indiańskiej w Zielonce k. Iwanisk
VII. Zajęcia będą odbywały się w godzinach od 9.00 – do 14.00 każdego dnia. W
planie dnia przewidziany jest poczęstunek i ognisko z pieczeniem
kiełbasek.
VIII.

Zajęcia programowe „Warsztatów aktywności twórczej” podzielone są na
dwa bloki tematyczne (przeprowadzone w placówkach):
1) Zajęcia artystyczne z wykorzystaniem metody projektu
2) Gry i zabawy plenerowe z wykorzystaniem „ gier i zabaw z dawnych
lat”.
3) Wycieczka do wioski indiańskiej w Zielonce k. Iwanisk – realizacja
programu edukacyjno-animacyjnego.

IX. Organizator zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie z przyczyn
niezależnych od organizatora.
Kontaktowy nr tel. do organizatora 698394441 - Edyta Stępniewska.

