
REGULAMIN COOLTURALNYCH WAKACJI 2021 “Tony Halik, tu byłem” 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE GTW 

 

1. Organizatorem Coolturalnych Wakacji 2021 jest Stowarzyszenie GTW z siedzibą w Gliwicach przy 

ul. Zwycięstwa 1/1, organizator Stacji Artystycznej Rynek. 

2. Opiekunowie na warsztatach dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze 

warunki do aktywnego wypoczynku oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny, twórczy 

i pożyteczny. 

3. Warsztaty przeprowadzone będą w terminach: 12-16.07.2021 i 02-06.08.2021 roku na terenie 

Stacji Artystycznej Rynek przy ul. Rynek 4-5 w Gliwicach. 

Warunkiem odbycia się turnusu jest zgłoszenie minimum 5 uczestników. Uczestnikami 

Coolturalnych Wakacji mogą być wyłącznie dzieci w wieku 7-12 lat. 

4. Uczestnicy warsztatów przebywają pod opieką wychowawców od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8:00 – 16:00. Zajęcia programowe odbywają się w godzinach 9:00-15:00.  

5. W ramach warsztatów uczestnicy otrzymają: 

● opiekę wykwalifikowanych animatorów, 

● poczęstunek, herbatę/napój, 

● obiad (ciepły posiłek - drugie danie), owoc, napój, 

● materiały niezbędne do uczestniczenia w zajęciach manualno-plastycznych, 

● środki ochrony osobistej (płyn do dezynfekcji rąk, maseczka ochronna), 

● polisa NNW. 

6. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę do placówki i z powrotem oraz do punktualnego 

przyprowadzania (do godziny 9:00)  oraz odbierania dzieci (do godziny 16:00). 

7. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci  wykazujące objawy choroby (katar, kaszel, ból gardła, 

ból brzucha itp.), w przypadku stwierdzenia przez opiekuna objawów infekcji u dziecka 

rodzice/opiekunowie będą zobowiązani do natychmiastowego odebrania dziecka. W przypadku 

braku kontaktu wezwane zostaną służby sanitarne. 

8. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów 

obowiązujących w Stacji Artystycznej Rynek, miejscach realizacji programu oraz do 

bezwzględnego przestrzegania i wykonywania poleceń wychowawców. 

9. Rodziców/opiekunów uprasza się o niewchodzenie na salę i pozostanie na korytarzu, a 

także wchodzenie na teren Stacji Artystycznej Rynek w maseczkach ochronnych i 

dezynfekcję dłoni. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestnika. 

11. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone 

przez uczestnika podczas zajęć. 

12. Uczestnikom warsztatów zabrania się:  

● samowolnego opuszczania terenu Stacji Artystycznej Rynek; 

● samowolnego oddalania się od grupy podczas wyjść poza teren Stacji Artystycznej Rynek; 

● niszczenia sprzętu znajdującego się w Stacji Artystycznej Rynek i jej otoczeniu. 

13. Uczestnik warsztatów ma prawo do: 

● korzystania z całości sprzętu i materiałów przeznaczonych do użytku uczestników za 

zgodą wychowawcy;  

● wnoszenia własnych pomysłów do realizowanego programu;  

● uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach warsztatów. 

14. Terminowe wpłaty oraz oddanie wypełnionej karty kwalifikacyjnej i oświadczenia o stanie 

zdrowia jest warunkiem zapewnienia dziecku miejsca na warsztatach. 

 

………..……..………………………………….. 

        (data i podpis rodzica/opiekuna) 



Gratka dla poszukiwaczy przygód i pasjonatów podróży. Podczas wakacji z Tonym Halikiem 

odwiedzimy najbardziej odległe i egzotyczne miejsca na ziemi, ale nie ograniczamy się -  dotrzemy 

również do sąsiedniej galaktyki! Będziesz mieć okazję zostać badaczem antropologii i poznać 

najróżniejsze kultury. Podróż dookoła świata w 80 dni? Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych, my 

zrobimy to w 5 dni! 

 

Harmonogram zajęć 

Poniedziałek  
 

12.07.2021 
i 

02.08.2021 

●  Temat dnia: 
Afryka 
 
Podróż dookoła świata rozpoczynamy od czarnego kontynentu- Afryki. 
Podczas zajęć poznamy kulturę tamtejszych rdzennych mieszkańców. W 
programie zabawy edukacyjne. W części warsztatowej stworzymy 
afrykańskie maski oraz inne elementy tradycyjnego stroju. Przy okazji 
zdobywania wiedzy o pochodzeniu i uprawy kawy- wykorzystamy ją do 
prac malarskich. Całość zakończy nauka gry na bębnach. 
 

Wtorek 
 

13.07.2021 
i 

03.08.2021 

●  Temat dnia: 
Azja 
 
Kolejnym przystankiem będzie Azja- kontynent kontrastów. Postaramy się 
poznać tamtejszą kulturę- tradycje, pismo oraz legendy. W programie czeka 
nas: tworzenie innowacyjnych robotów z materiałów pochodzących z 
recyklingu oraz projektowanie smoków występujących w paradzie z okazji 
nowego roku. 

 

Środa 
 

14.07.2021 
i  

04.08.2021 
 

●  Temat dnia: 
Chwila oddechu - przystanek Stacja 
 
Bycie antropologiem to trudna sztuka. Podczas środowego przystanku 
złapiemy nieco oddechu, by skupić się na pracy badacza. Przed 
uczestnikami zadania o tematyce naukowo-odkrywczej, podczas których 
każdy z uczestników będzie miał okazję zmierzyć się z namiastką pracy 
antropologa. 

 

Czwartek 
 

15.07.2021 
i 

05.08.2021 

●  Temat dnia: 
Ameryka 
 
Kontynent różnorodności i pięknej przyrody. W części warsztatowej 
będziemy tworzyć indiańskie totemy oraz figurki małego Indianina w 
Indiańskiej Wiosce. Podczas drugiej części warsztatów odbędą się 
warsztaty teatralne. 

 

Piątek 
 

16.07.2021 
i 

06.08.2021 

●  Temat dnia: 
Europa 
 
Ostatnim etapem będzie stary kontynent, my skupimy się na bliższym 
poznaniu kultury Włoch. W programie m. in. zabawy z masą plastyczną, 
eksperymenty chemiczne i warsztaty kreatywne, w których królować 
będzie… makaron. 

 

 



Przydatne informacje: 

 

Każdego dnia poza warsztatami skupionymi wokół tematu przewodniego przewidujemy również: 

●  przerwę obiadową w godzinach 12:30-13:30, 
●  spacer, zabawy rekreacyjne na świeżym powietrzu, wyjścia do okolicznych parków, 
●  gry i zabawy integracyjne, 
●  czas wolny, 

 
 
Prosimy, żeby Ciebie w trakcie całego turnusu ]miały przy sobie: 

●  legitymację szkolną i/lub kartę ŚKUP, 

●  wygodne ubranie, które może się ubrudzić podczas zajęć plastycznych oraz ruchowych, 

●  obuwie zmienne, opcjonalnie ubranie do przebrania, 

●  maseczkę ochronną, 

●  dodatkowe śniadanie, przekąskę. 

 

Prosimy, aby dzieci przychodziły ubrane stosownie do panującej pogody. 

 

Prosimy, aby dzieci nie przynosiły sprzętów elektronicznych (telefon, tablet, smartwatch itp.), jeśli 

nie jest to niezbędne. 

 

 


