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ZIMOWE SZALEŃSTWO! 

FERIE 2020 

 

Termin:  27 stycznia – 1 lutego 2020 

Miejsce: Zajęcia odbywają się w różnych miejscach, zgodnie z załączonym programem 

Minimalna liczba uczestników: 

Maksymalna liczba uczestników:  

Cena od osoby:  340,00 zł - dla mieszkańców Gminy Dobra oraz 440,00 zł dla pozostałych uczestników 

Cena zawiera: 

• Udział we wszystkich zajęciach zawartych w programie 

• Opiekę przewodników podczas wycieczek górskich 

• Opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorów i opiekunów posiadających uprawnienia  

do prowadzenia zaplanowanych zajęć 

• Koszty transportu podczas organizowanych zajęć 

• Udostępnienie sprzętu i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć  

• Napoje w trakcie wszystkich zajęć: woda, soki, ciepła herbata 

• Prowiant na ognisko 

• Posiłek regeneracyjny w ciągu dnia 

• Koszt biletów wstępu do Gorczańskiego Parku Narodowego i pływalni 

• Ubezpieczenie NNW 

 

Ramowy program dnia: 

Codziennie: 

Godzina 8:00 - zbiórka Uczestników i przygotowanie do zajęć, sprawdzenie obecności, przejazd na miejsce  

  i rozpoczęcie zajęć, 

Godzina 12:30 - 13:10 - przerwa na przekąskę i odpoczynek 
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Godzina 16:00 - zakończenie zajęć, przejazd do miejsca Dobrej 

Program szczegółowy 

Dzień I – „Śladami wilka szarego” – warsztaty edukacyjne w Gorczańskim Parku Narodowym 

Dzień II – Igrzyska sportowe z nagrodami 

Dzień III – Kino i zajęcia rekreacyjne na basenie oraz w grocie solnej 

Dzień IV – Kulig w saniach i zimowe grillowanie 

Dzień V – Jak będzie biało, będzie się na worku zjeżdżało – gry i zabawy na śniegu 

Dzień VI – Biegówki i zajęcia terenowe z ogniskiem 

UWAGI: 

1. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wychowawców, instruktorów, 

przewodników. 

2. Uczestnicy warsztatów będą podzieleni na grupy wiekowe, a program zajęć zostanie dostosowany  

do ich możliwości. 

3. W razie niesprzyjających warunków pogodowych - program lub kolejność zajęć może ulec  zmianie. 

Wówczas organizator przeprowadzi zajęcia zastępcze dostosowane do panujących warunków  

i możliwości Uczestników. 

 

 

Regulamin Uczestnictwa  
w zajęciach  

 
1. Organizator imprezy: 
Bielak Active Dariusz Bielak z siedzibą w 34-642 Dobra 202  
NIP: 737 203 42 23  
adres e-mail: kontakt@bielakactive.pl 
www.bielakactive.pl 
tel. (+48) 698 410 012 
Numer konta: 9288 0400 0000 2002 0155 2700 01 
Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki nr Z/82/2018 
 
 
2. Cel organizacji imprezy: 

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz promocja 
prozdrowotnych nawyków, przy współpracy wykwalifikowanych instruktorów  
i wychowawców oraz Gminy Tymbark, 

2. Promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz bezpieczeństwa wśród dzieci  
i młodzieży, 
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3. Efektywne wykorzystanie czasu dzieci i młodzieży w okresie ferii poprzez aktywne formy 
edukacji. 

3. Czas trwania: 
Impreza odbędzie się w dniach 27 stycznia – 1 lutego 2020 r. 

4. Uczestnictwo i rezygnacja  
1. Uczestnikiem może być każda osoba nieposiadająca przeciwwskazań zdrowotnych, w wieku 

szkolnym – uczeń szkoły podstawowej, klasy 1-8  
2. Aby dokonać zgłoszenia należy: 

a. dostarczyć organizatorowi wypełnioną kartę informacyjną i zgłoszeniową w terminie 
do 22.12.2019 (wystarczy skan lub czytelne zdjęcie dokumentów przesłane na e-mail) 

b. dokonać wpłaty za udział osobiście w siedzibie organizatora lub na konto organizatora 
w terminie do 3 dni od przesłania w.w. dokumentów. 
 

Niespełnienie punktu a i b we wskazanym terminie może skutkować skreśleniem z listy 
uczestników. 
2. Rezygnacja z uczestnictwa w imprezie może nastąpić wyłącznie poprzez dostarczenie 
organizatorowi oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej. 
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, organizator może pomniejszyć zwróconą kwotę  
z uwagi na poniesione koszty organizacji. 
 
Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na wypadek konieczności 
rezygnacji z powodu choroby uczestnika – informacje podane są w karcie zgłoszenia. 
 

5. Minimalna liczba uczestników: 
1. Organizator zakłada skompletowanie grupy minimum 30 osób. Jeżeli liczba uczestników nie 
osiągnie minimum 30 osób, organizator może odwołać imprezę lub połączyć grupę z inną, 
działającą w pobliżu. W takim przypadku organizator poinformuje wszystkich Uczestników nie 
później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy lub w razie potrzeby niezwłocznie zwróci wpłaconą 
kwotę w całości. 

6. Koszt uczestnictwa: 
1. dla osób zamieszkujących na terenie gminy Dobra: 340 zł 
2. dla osób spoza gminy Dobra: 440 zł 

7. Miejsce i czas trwania zajęć 
1. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej. Przewidujemy przejazd autokarem. 
2. W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub innych niekorzystnych 

okoliczności, organizator przeprowadzi zajęcia zastępcze, dostosowane do panujących 
warunków i możliwości Uczestników 

3. Zajęcia rozpoczynają się codziennie o godzinie 8:00 i kończą się o godzinie 16:00.  
4. W szczególnych przypadkach (wycieczka autokarowa, przejazd), godziny rozpoczęcia  

i zakończenia mogą ulec zmianie, o czym organizator poinformuje najszybciej jak to możliwe 
5. Odbioru uczestnika po zakończeniu warsztatów może dokonać jego Rodzic, prawny opiekun 

lub osoba wyznaczona przez rodzica / opiekuna, a w przypadku samodzielnego powrotu 
uczestnika do domu, konieczne jest wyrażenie zgody Rodzica / opiekuna w formie pisemnej 

8. Wyżywienie 
1. Organizator w czasie trwania zajęć zapewnia uczestnikom dostęp do napojów (woda 

mineralna, soki, herbata) oraz przekąsek, a podczas planowanego ogniska wszystkie produkty 
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w tym: kiełbaska, warzywa i owoce, pieczywo, napoje. Przewidziany jest też jeden ciepły 
posiłek w trakcie trwania zajęć. 

9. Wyposażenie  
Każdy uczestnik powinien posiadać ubiór stosowny do danych zajęć oraz warunków atmosferycznych, 
przede wszystkim:  

• nieduży plecak  

• czapkę oraz rękawiczki z materiału odpychającego wodę (wystarczą zwykłe "śliskie" 
materiały, nie muszą być drogie membrany) 

• zapasową czapkę i rękawiczki 
• pełne obuwie, dostosowane do warunków atmosferycznych 

• podczas zajęć na basenie: strój kąpielowy / kąpielówki, czepek oraz ręcznik 

• podczas zajęć na hali sportowej – obuwie zastępcze z miękką, jasną podeszwą oraz odzież 
sportową (tak jak na WF) 

 
 
10. Prawa i obowiązki Uczestnika 

1. Każdy Uczestnik warsztatów ma prawo do: 

• uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach 

• korzystania z wszystkich świadczeń zapewnionych przez organizatora 

• uzyskania niezbędnej pomocy od kadry opiekunów i instruktorów 

• rezygnacji z udziału w zajęciach i nieuczestniczenia w części lub całości zajęć, 
po poinformowaniu opiekuna 

2. Każdy Uczestnik warsztatów ma obowiązek: 

• przestrzegać założeń regulaminu (warunków uczestnictwa) 

• dbać o czystość i porządek zajęć 

• wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia 

• przestrzegania czasu trwania zajęć 

• przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przeciwpożarowych, a w razie dostrzeżenia 
sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informowania opiekunów i 
instruktorów. 

• dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach 

• mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie 

• zgłaszać opiekunom wyjście z placówki po zakończonych zajęciach  
11. Podczas trwania zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz: 

1. używania wulgarnych słów i przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu  
i zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających i psychoaktywnych – dotyczy 
to uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców uczestniczących w zajęciach, 

2. samowolnego oddalania się od grupy 
3. niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych 
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34-642 Dobra 202 

Biuro / info / rezerwacja tel. +48 669 020 100 

Informacja w trakcie trwania obozów tel. +48 698 410 012 

Numer konta: 9288 0400 0000 2002 0155 2700 01 

e-mail: kontakt@bielakactive.pl 

www.bielakactive.pl 


