REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY
SPORTU I TURYSTYKI W PRUCHNIKU
„Domowe Ferie Zimowe z Kulturą”– online
Rodzinna Zabawa – Rywalizacja – Nagrody
W DNIACH 11 – 17 STYCZNIA 2021 R.

1. ORGANIZATOR FERII ZIMOWYCH:

1.1.Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W RYWALIZACJI

2.1.W zajęciach mogą brać udział wszystkie dzieci z klas I-VIII ze szkół podstawowych z terenu
Gminy Pruchnik.
2.2.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zalogowanie się na platformie Google Classroom
(instrukcja logowania dostępna pod linkiem: https://youtu.be/DDfjBThM0e8 ), na której
dostępny będzie Formularz Zgłoszeniowy (jego uzupełnienie jest niezbędne, aby wziąć udział
w zajęciach), Regulamin i Zgody RODO (do zaakceptowania).
2.3.W celu ułatwienia korespondencji, w ustawieniach konta Google w danych osobowych należy
wpisać imię i nazwisko dziecka.
2.4.Udział w zajęciach jest bezpłatny.
2.5.Przy zapisach on-line nie ma ograniczenia ilości miejsc.

3. ZASADY UDZIAŁU W RYWALIZACJI

3.1.Zajęcia odbywać się będą w drugim tygodniu ferii zimowych, od 11 do 17 stycznia
(od poniedziałku do niedzieli).
3.2.Wszystkie zajęcia odbywać się będą on-line, na zasadzie warsztatów zamieszczanych na
platformie Google Classroom.
3.3.Udział w poszczególnych warsztatach (i wykonywanie zadań) będzie miał charakter
rywalizacji.
3.4.Za udział w warsztatach (i wykonanie zadań) uczestnicy otrzymają punkty.
3.5.Na koniec rywalizacji punkty zostaną podliczone. Trzy osoby o największej liczbie punktów
otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
3.6.Dla wszystkich uczestników ferii zimowych Organizator przewidział gadżety promocyjne i jeden
darmowy wyjazd na pływalnię do zrealizowania w najbliższym możliwym czasie.
3.7.Aby otrzymać punkty za udział w poszczególnych warsztatach (zadaniach) uczestnik ma
obowiązek przesłania Organizatorowi w wyznaczonym terminie dwóch zdjęć: pierwsze zdjęcie
wykonane w trakcie realizacji zadania, drugie zdjęcie pokazujące efekt pracy. (UWAGA! Na
obu przesłanych zdjęciach powinien być widoczny uczestnik trzymający w ręce karteczkę
ze swoim imieniem oraz aktualną datą).
3.8.Termin przesyłania zdjęć będzie podany przy opisie zadania.
3.9. Pliki ze zdjęciami należy przesłać na platformę Classroom wchodząc w zakładkę ZADANIA.
3.10. Dzień, rodzaj zajęć i ilość punktów możliwych do zdobycia określone są w harmonogramie
(pkt 4 Regulaminu).
3.11. Do każdego warsztatu (zadania) będzie umieszczony filmik instruktażowy oraz
szczegółowe informacje ze wskazówkami dotyczącymi sposobu wykonania zadań.
3.12. Rozstrzygnięcie rywalizacji i wręczenie nagród odbędzie się w pierwszym tygodniu po
feriach, w ustalonym przez Organizatora czasie i miejscu.

4. HARMONOGRAM „ Domowe Ferie Zimowe z Kulturą”– online od 11 – 17.01.2021r.

(max liczba uzyskanych punktów 150)
● 11.01. (poniedziałek) – WITRAŻOWY ANIOŁ / MALOWANIE NA SZKLE – (15 pkt) –
Zadanie polega na wykonaniu malowidła na szkle przedstawiającego anioła, przy użyciu
przeźroczystego kawałka szkła np. antyrama format 15 x 20 cm lub folii do laminacji, farb do szkła,
farb plakatowych, konturówki lub flamastrów.
●

12.01. (wtorek) – CERAMICZNE CUDA / NOWOROCZNY RENIFER– (15 pkt)
Zadanie polega na wykonaniu z gliny renifera i ozdobieniu go dowolną techniką np. pomalowaniu
farbami itp. Zamiast gliny do wykonania zadania można użyć masy solnej (którą można wykonać
ze składników dostępnych w domu) lub masy porcelanowej.
(przepis na masę solną: szklanka mąki, szklanka soli, 0,5 szklanki mąki ziemniaczanej, letnia
woda)
(przepis na masę porcelanową: 5 łyżek mąki ziemniaczanej, 5 łyżek kleju np. vicol, 1 łyżka soku z
cytryny, 1 łyżka oliwki kosmetycznej np. bambino)

● 13.01. (środa) – „ULEPIMY DZIŚ BAŁWANA” – (max 20 pkt)
1. Zadanie wymaga aktywności fizycznej na świeżym powietrzu na terenie własnej posesji. Polega
na ulepieniu bałwana - mile widziany bałwan przybliżony wzrostem do wzrostu uczestnika
(20 pkt.)
2. W razie braku śniegu lub w razie przeszkód zdrowotnych, zadanie należy zrealizować wykonując
bałwanka metodą papieru marchee (przepis: 4 łyżki mąki, 1szkl. wody)
(15 pkt)
● 14.01. (czwartek) – UPOMINEK DLA BABCI I DZIADKA– (max 20 pkt) Zadanie polega
na wykonaniu jednej z poniższych propozycji upominku – do wyboru:
1.Wykonanie pamiątkowego rękodzieła dla babci i dziadka - mile widziana własna inwencja
twórcza (20 pkt.)
2.Opisanie swoich wspomnień związanych z dziadziem i babcią w formie opowiadania lub
kartki z pamiętnika. Wspomnienie należy zapisać formie dokumentu tekstowego. Najlepsze
prace zostaną opublikowane w kwartalniku Ziemia Pruchnicka. (15 pkt)
3.Wykonanie pamiątkowej laurki (10 pkt).
(w tym zadaniu każda praca będzie indywidualnie oceniana przez Organizatora)
● 15.01. (piątek) – KULINARNE SŁODKOŚCI– (15 pkt) – Zadanie polega na wykonaniu
karnawałowych faworków.
● 16.01. (sobota) – PRUCHNICKI QUIZ RODZINNY – (15 pkt) – Zadanie polega na poprawnym
rozwiązaniu QUIZU. Wynik z Quizu będzie decydujący w całej rywalizacji.
● 17.01.(niedziela)– SPACER WŁÓCZYKIJA – (50 pkt) – Zadanie polega na zdobyciu przez
uczestnika (wraz z rodzicem/ opiekunem) punktów w terenie:
1. „Wąwóz Lelos” Taras widokowy – 49.8821797N, 22.5205139E (20 pkt)
2. Kapliczka Św. Huberta –49.8694147N, 22.4537586E(10 pkt)
3. Kapliczka na Borowcu – 49.8719886N, 22.5412197E (10 pkt)
4. Mechowa Góra –49.8888300N, 22.4193200E(10 pkt)
Link do mapy: https://en.mapy.cz/s/mobasevebu

5. POSTANOWIENIA OGÓLNE
5.1 Zgłoszenie dziecka do udziału w rywalizacji w ramach ferii zimowych jest jednoznaczne z
akceptacją Regulaminu i wszystkich Zgód.
5.2 Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w Regulaminie rozpatrywane będą przez Organizatora.
5.3 Zaistniałe spory Strony będą starały się rozwiązać polubownie.
5.4 W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym powyżej zostanie on
poddany pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Organizatora.
6. DANE KONTAKTOWE

Centrum Kultury Sportu i Turystyki
ul. Ks. Bronisława Markiewicza 20
37-560 Pruchnik
tel. 16 628 80 65, 504 069 194
www.ckpruchnik.pl
e-mail: ckpruchnik@interia.pl

