
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ  

GMINNY DOM KULTURY W CZASIE WAKACJI 2021 

KARTĘ ZGŁOSZENIA WRAZ Z WPŁATĄ NALEŻY SKŁADAĆ 

W SEKRETARIACIE GDK DO DNIA 24 czerwca 2021 r. 

 

Imię i nazwisko dziecka 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

PESEL  

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna  

Dodatkowe ważne informacje o dziecku 
 

 

TYDZIEŃ I* – koszt 35 zł  
28 czerwca (10.00 – 11.30) – warsztaty akrobatyczno-żonglerskie 

29 czerwca (8.30 – 15.00) – wycieczka do Kamesznicy 

30 czerwca (9.00 – 12.00) – wycieczka rowerowa do Paprocan 

1 lipca (10.30 – 13.30) – wyjazd do kina 

2 lipca (10.00 – 11.30) – warsztaty plastyczne 

TAK NIE 

  

TYDZIEŃ II* – koszt 109 zł  
5 lipca (10.00 – 11.30) – warsztaty karaoke 

6 lipca (8.30 – 15.30) – wycieczka do Osikowej Doliny 

7 lipca (9.00 – 12.00) – wycieczka rowerowa do Radostowic 

8 lipca (8.30 – 15.30) – wycieczka na Szyndzielnię i Klimczok 

9 lipca (10.00 – 11.30) – warsztaty rękodzielnicze 

 

 

 

 

TYDZIEŃ III* – koszt 67 zł  
12 lipca (10.00 – 11.30) – warsztaty filmowe 

13 lipca (9.00 – 12.30) – wycieczka do Suszca 

14 lipca (10.00 – 14.00) – wycieczka rowerowa do Jankowic 

15 lipca (8.30 – 15.30) – wyjazd na Jurę 

16 lipca (10.00 – 11.30) – warsztaty kulinarne 

 

 

 

 

TYDZIEŃ IV* – koszt 66 zł  
19 lipca (10.00 – 11.30) – warsztaty perkusyjne 

20 lipca (9.30 – 13.30) – wyjazd do Jankowic 

21 lipca (9.00 – 12.00) – wycieczka rowerowa na Gostyń 

22 lipca (8.30 – 14.30) – wyjazd do Ustronia 

23 lipca (10.00 – 11.30) – warsztaty tańca nowoczesnego 

 

 

 

 

Dziecko wraca do domu samodzielnie*   

Oświadczam, że regulamin organizacji zajęć 

w czasie wakacji jest mi znany i nie wnoszę 

żadnych zastrzeżeń 

Data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

Zezwalam na utrwalenie, udostępnienie 

i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

w formatach takich jak: fotografia, audio, wideo. 

* należy zaznaczyć TAK lub NIE  

 
Dodatkowe informacje tel. 32 328 85 25. Oferta przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci z terenu Kobióra w wieku od 7 

do 15 lat. Zapisu dokonujemy zbiorczo na minimum 1 tydzień zajęć i na maksimum dwa tygodnie. Nie ma możliwości 

skorzystania z pojedynczych zajęć lub wyjazdu. Zbiórki na wszystkie wyjazdy i zajęcia odbywać się będą w GDK. Na 

wycieczkach organizator zapewnia posiłek. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.  
 


