
Feriada 2020 

czyli kreatywne ferie zimowe 

OKSiT we Wleniu 17 - 21 lutego 2020 

 

Organizatorem  Feriady 2020 czyli kreatywnych ferii zimowych w OKSiT Wleń 

 jest Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu (ul. Chopina 2) 

Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach i warsztatach w okresie 17-21 luty 2020r. (pon.-pt.)  

Miejsce: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu (sala widowiskowa, Kino za Rogiem 

Jutrzenka we Wleniu, kawiarnia, biblioteka, bawialnia), plac zabaw Skwer Gołębiarki 

Godziny trwania warsztatów: 9.00-13.00 

Wiek uczestników: od 7 lat 

PROGRAM 

Feriada 2020 czyli kreatywne ferie zimowe w OKSiT Wleń to połączenie zabawy oraz warsztatów 

manualnych. Dobrej zabawie będzie towarzyszył wątek edukacyjny w postaci wykonywania prac 

manualnych, pracy w grupie. Nieodłącznymi formami zabawy oraz nauki będą muzyka i taniec. 

Organizator dostosuje zajęcia do indywidualnych możliwości rozwojowych uczestników. Dzień 

zajęć będzie podzielony na trzy moduły: 

1. Część animacyjna, 

2. Czas na posiłek, odpoczynek, relaks (Film w KzR Jutrzenka, spacer, plac zabaw) 

3. Część kreatywna – warsztaty plastyczne, manualne 

Dzień I (17.02.2020) 

Modelowanie i skręcanie balonów, konkurs z nagrodami, balony z helem, przygotowanie dekoracji 

walentynkowych. 

Dzień II (18.02.2020) 

Muzyka i tańce dla dzieci, limbo, klanza, tunel animacyjny, przygotowanie ozdób z betonu. 

Dzień III (19.02.2020) 

Mini golf, muzyka dla dzieci, ozdabianie przyborników i doniczek z betonu. 

Dzień IV (20.02.2020) 

Wielkie gry planszowe, dzieci w roli pionków, puszczanie baniek mydlanych, wykonanie wspólnej 

pracy plastycznej na macie pcv 2,5x2,5m 

Dzień V (21.02.2020) 

Małe laboratorium, przygotowanie mydła glicerynowego, dekoracje z koralików, malowanie piaskiem 

• Udział w zajęciach jest płatny - 30 zł/os bez względu na ilość dni, w których dziecko 

uczestniczy. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup materiałów warsztatowych, posiłków, 

biletów kinowych).  

• Wyrażenie zgody na udział w warsztatach oznacza zaakceptowanie przez Opiekunów 

programu, formy i miejsc odbywania się warsztatów. Konieczne jest wypełnienie 

Oświadczenia Rodzica/Opiekuna 

• Uczestnicy powinni mieć obuwie na zmianę. Podczas warsztatów dla dzieci organizator 

zapewni do picia wodę niegazowaną. 

• Ilość miejsc jest ograniczona – ok. 20 miejsc. 

• Zgłoszenia do udziału w warsztatach należy zgłaszać: 

telefonicznie 75/7136268, mailowo: oksit.wlen@gmail.com lub osobiście w siedzibie OKSiT 

     Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 12 lutego 2020 r. 

mailto:oksit.wlen@gmail.com


 

Oświadczenie Rodziców/Opiekunów 

 

Ja …………………………………………………………. 

Wyrażam zgodę aby moja córka/ syn 

 

……………………………………………………………. 

brała/brał udział w Feriadzie 2020 czyli kreatywnych feriach zimowych  

organizowanych przez OKSiT we Wleniu w dniach 17-21 lutego 2020r. 

 

Zapoznałam/łem się z opisem oraz programem warsztatów i zgadzam się na jego warunki. 

Wiek dziecka (nie mniej jak 7 lat):………………………………………….. 

Przeciwskazania/uwagi………………………………………………………………………… 

 

……………………...………………………………………………………………………….. 

Dane kontaktowe Rodziców Opiekunów  

Adres…………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy …………………………………….. 

Adres mailowy…………………………………………... 

Dziecko będzie uczestniczyło w warsztatach (proszę zaznaczyć krzyżykiem): 

tydzień poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

17.02.-21.02. 2020 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zgoda na przetwarzanie danych 
 

Oświadczenie 
 

Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest: 

Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu 

tel. 7571-36-268 

e-mail: oksit@gmail.com 

Zdjęcia i filmy będą publikowane przez okres obowiązywania niniejszej zgody, 

a Administrator zobowiązuje się w przypadku wycofania zgody do niezwłocznego usunięcia 

wszelkich zdjęć i filmów przedstawiających daną osobę z wyłączeniem sytuacji, w której osoba 

stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 

Celem rozpowszechniania wizerunku jest promocja wydarzenia. Informujemy również  

o przysługującym prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Informujemy, że zezwolenie Administratorowi danych na rozpowszechnianie wizerunku jest 

dobrowolne. Niewyrażenie zgody będzie powodowało, że wizerunek Państwa dziecka nie 

będzie rozpowszechniany. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie w formie 

oświadczenia, które można złożyć w sekretariacie OKSiT. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

Pragniemy również poinformować, iż serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. 

Pani/Pana dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu 

stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu. 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

 

 

…………………………………………….…………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 880), w postaci zdjęć i filmów na stronie internetowej 

Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu www.oksit.wlen.pl, stronie portalu 

społecznościowego www.facebook.pl, Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki, w materiałach 

promujących Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu. 

 

 

 

……………………………………………………… 

(czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

http://www.facebook.pl/

