Regulamin wyjazdów organizowanych w ramach zajęć wakacyjnych
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach
Termin i miejsce wyjazdu:
- 11.07.2018r. - wyjazd do Piekarni Maja w Spytkowicach
- 18.07.2018r. - wyjazd do Parku Miniatur w Inwałdzie
- 07.08.2018r. - wyjazd do Galerii Sztuki „Bałysówka” w Tomicach
- 14.08.2018r. - wyjazd do Niepołomic
Koszt:
- bezpłatnie wyjazd do Piekarni Maja w Spytkowicach
- 34 zł/osoba wyjazd do Parku Miniatur w Inwałdzie
- 15 zł/osoba wyjazd do Galerii Sztuki „Bałysówka” w Tomicach
- 17zł/osoba wyjazd do Niepołomic
Szczegółowy program:
Wyjazd do Piekarni Maja w Spytkowicach
- godz. 9.00 zbiórka przy GOK w Spytkowicach
- godz. 9.10 wyjazd
- ok. godz. 9.20 przyjazd do Piekarni Maja
- godz. 9.25 – 11.15 poznanie pracy piekarza i technologii wyrobu pieczywa, warsztaty
robienia pieczywa
- ok. godz. 11.20 zbiórka i wyjazd z piekarni.
- ok. godz. 11.30 planowany powrót pod GOK w Spytkowicach
Wyjazd do Parku Miniatur w Inwałdzie
- godz. 10.00 zbiórka przy GOK w Spytkowicach
- godz. 10.10 wyjazd ze Spytkowic
- ok. godz. 10.40 przyjazd do Inwałdu
- godz. 11.00 - ok. godz. 14.10 zwiedzanie i zabawa w Parku Miniatur
- ok. godz. 14.20 zbiórka i wyjazd z Inwałdu
- ok. godz. 15.00 planowany powrót do Spytkowic
Cena biletu zawiera następujące atrakcje: zwiedzanie Parku Miniatur z przewodnikiem,
zabawy w Lunaparku – karuzele, diabelski młyn, zjeżdżalnie, małpi gaj, łódź piracka i inne
Wyjazd do Galerii Sztuki „Bałysówka” w Tomicach
- godz. 10.30 zbiórka przy GOK w Spytkowicach
- godz. 10.40 wyjazd ze Spytkowic
- ok. godz. 11.00 przyjazd do Tomic
- ok. godz. 11.10 – 13.00 - zwiedzanie Galerii „Bałysówka” i warsztaty ceramiczne
- ok. godz. 13.10 zbiórka i wyjazd z Tomic
- ok. godz. 13.30 planowany powrót do Spytkowic
Cena biletu wstępu zawiera następujące atrakcje: zwiedzanie Galerii, warsztaty
ceramiczne.
Wyjazd do Niepołomic
- godz. 9.15 zbiórka przy GOK w Spytkowicach
- godz. 9.25 wyjazd do Niepołomic
- ok. godz. 10.40 przyjazd do Niepołomic

- godz. 11.00 zwiedzanie Zamku Królewskiego
- godz. 13:00 zwiedzanie Muzeum Fonografii
- ok. godz. 14:35 zbiórka
- ok. godz. 14:45 wyjazd z Niepołomic
- ok. godz. 16:00 planowany powrót do Spytkowic
Cena biletu zawiera następujące atrakcje: zwiedzanie Zamku Królewskiego
z przewodnikiem, zwiedzanie Muzeum Fonografii z przewodnikiem
Uczestnicy wyjazdów zobowiązani są do:
1. Przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez kierownika i opiekunów
2. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa
3. Zachowania się w kulturalny sposób
4. Informowania opiekunów wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich
problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki
Zabrania się:
1. Oddalania od wycieczki bez zgody opiekunów wycieczki
Należy zabrać:
1. Wygodne obuwie, odpowiedni strój dostosowany do pogody i charakteru wyjazdu
2. Wyżywienie na czas trwania wyjazdu (organizator nie zapewnia posiłku)
3. Napoje
Organizator zapewnia/cena obejmuje:
1.Opiekę wychowawców podczas wyjazdów
2. Transport
3. Bilety wstępu
Zgłoszenia:
Zgłoszenia wraz z opłatą przyjmowane są w biurze Gminnego Ośrodka Kultury
w Spytkowicach do dnia:
- 06.07.2018r. - wyjazd do Piekarni Maja w Spytkowicach
- 13.07.2018r. - wyjazd do Parku Miniatur w Inwałdzie
- 02.08.2018r. - wyjazd do Galerii Sztuki „Bałysówka” w Tomicach
- 09.08.2018r. - wyjazd do Niepołomic
Postanowienia końcowe:
1. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów.
2. Wyjazdy kierowane są do dzieci i młodzieży pozostającej w czasie wakacji w Gminie
Spytkowice.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu oraz godzin powrotu.
4. W przypadku zbyt małej ilości chętnych do udziału w wyjazdach lub złych warunków
pogodowych (nie dotyczy wyjazdu do kina) zostaną odwołane.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy, które są w posiadaniu
uczestnika podczas wyjazdów.
6. W wyjazdach mogą brać udział dzieci od 7 lat.

