
KARTA UCZESTNIKA

Zajęć  dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gniew z roczników 2003-2010

PRZYRODNICZE FERIE Z HELIANTUSEM.

INFORMACJE O DZIECKU 

1. Imię i nazwisko dziecka .......................................................................................................  

2. Data urodzenia …................................................................................................................. 

3. PESEL …………..…………………………………………………………………………………………………………………  

4. Adres zamieszkania .............................................................................................................  

5. Telefon rodzica/opiekuna………………………………………………………………………………………..……… 

6. Stan zdrowia dziecka (uczulenia, przewlekłe schorzenia itp. które mogą być istotne podczas 

uczestnictwa w zajęciach) 

.................................................................................................................................................  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższej karcie  

w zakresie niezbędnym dla realizacji działania pn. PRZYRODNICZE FERIE Z HELIANTUSEM.   

Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć podczas zajęć, które będą wykorzystane jedynie do 

promocji zadania pn. Ekologicznie Opanuj Gniew 2017.  

Oświadczam iż mam świadomość, że odpowiadam za szkody materialne wyrządzone przez 

mojego syna/moją córkę. 

 

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

(miejscowość, data)                                  (podpis matki, ojca lub opiekuna) 

 

Wyrażam zgodę na samodzielne dojście i powrót z zajęć mojego syna/mojej córki. 

(tylko gdy dziecko ukończyło 7 lat, w pozostałych przypadkach dziecko musi być przyprowadzone i odebrane 
przez opiekuna) 

 

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

                          

                                           (podpis matki, ojca lub opiekuna) 



 UWAGA! 

Wypełnioną kartę uczestnika oraz wpłatę należy przekazać do: 

- Pracowni Orange - Plac Grunwaldzki 45, pon.-piąt., godz.: 8:00-15:00, lub 

Uczestnik musi przekazać wypełnioną kartę uczestnika oraz uiścić opłatę do dnia 16 stycznia 2017 r.  

INFORMACJE OGÓLNE 

 Spotkania odbywają się od 16 do 20 stycznia 2017 r. w godz. 10:00-13:30. 
 W programie przewidziano przerwę na drugie śniadanie  (dostępna herbata, kanapki we własnym zakresie).  
 Zbiórka pod Pracownią Orange w Gniewie, Plac Grunwaldzki 45. 
 Ilość miejsc ograniczona - 15 uczestników - liczy się kolejność zgłoszeń (zapisana osoba musi brać udział w całym 

turnusie). 
 Wszystkie wykonane przedmioty uczestnicy zabierają do domów. 
 Dodatkowo KONKURENCJA PUCHAROWA DLA „NAJLEPSZEGO FERIOWCA 2017”  oraz upominki dla wszystkich 

uczestników. 
 Opłata 25zł (za całość) obejmuje ubezpieczenie uczestników NNW oraz zakup niektórych pomocy i materiałów 

plastycznych. 
 Działanie dofinansowane ze środków Gminy Gniew w ramach projektu Ekologicznie Opanuj Gniew 2017 (m.in.: 

wynagrodzenie opiekunów, część pomocy i materiałów plastycznych). 

PROGRAM FERII 

 ZIMOWE LEŚNE SPOTKANIA – wycieczka do leśnictwa Opalenie.
 PTASI WTOREK – budujemy budki i uczymy się rozpoznawać stałych bywalców tych zimowych ptasich 

restauracji, poszukiwania być może obrączkowanie ptaków. 
 COŚ Z NICZEGO - wykonujemy różnorakie przedmioty z wykorzystaniem surowców wtórnych.
 ZWIERZAKI CUDAKI – wycieczka do muzeum przyrodniczego w Kwidzynie.
 NA TROPIENI SKARBU – czyli szukajcie, a znajdziecie. Jeśli dopisze pogoda ognisko z kiełbaskami i 

podsumowanie ferii, wspólne pamiątkowe zdjęcie, nagrody i upominki. 

Przez wszystkie dni uczestnicy zdobywają punkty,  które w piątek zadecydują o uzyskaniu tytułu „NAJLEPSZEGO 
FERIOWCA 2017”  

ORGANIZATOR  

Eko-Centrum Heliantus  

Przy Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew 

Ciepłe 26 

Pytania, szczegóły: 

Tel. 58 53 53 130, mail: biuro@heliantus.org, www.heliantus.org 

 


