Zasady rekrutacji i organizacji wyjazdu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży
organizowanego przez GPCKiE w Plichtowie
1. Organizatorem wyjazdów jest Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie.
2. Organizowane są 2 wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży do Ośrodka Wypoczynkowego "Jodełka",
ul. Kielecka 3, 26-010 Święta Katarzyna, Prowadzonym przez ABIES Sp. z o.o. Sp.k, ul. Klonowa 5/5,
25-538 Kielce.
I wyjazd -

termin: 4-11.08.2019 r. dla dzieci w wieku 7-12 lat.
koszt całkowity: 1050 zł.
koszt dla mieszkańców gm. Nowosolna: 850 zł.

II wyjazd - termin: 15-24.08.2019 r. dla młodzieży w wieku 13-17 lat.
koszt całkowity: 1350 zł.
koszt dla mieszkańców gm. Nowosolna: 1150 zł.
3. Koszty wyjazdów obejmują: transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę,
zwiedzanie i dodatkowe atrakcje.
4. Rekrutacji dokonuje Organizator.
5. O uczestnictwie w wyjeździe decyduje pierwszeństwo zgłoszenia oraz dokonanie wszystkich
powinności w terminie.
6. W celu dokonania rezerwacji wnioskodawca zobowiązany jest do osobistego lub telefonicznego
wpisania dziecka na listę uczestników oraz wpłaceniu zaliczki w wysokości 200 zł. do dnia
15.05.2019r.
7. Po wpłacie zaliczki uczestnik otrzyma kartę kwalifikacyjną i inne dokumenty wyjazdu wakacyjnego
(dokumenty można również pobrać samodzielnie ze strony internetowej www.gpckie.pl) .
8. Pozostałą część kwoty należy wpłacić do dnia 15.06.2019r.
9. Istnieje możliwość dofinansowania wyjazdu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży przez Urząd Gminy
Nowosolna. Dofinansowanie przysługuje wyłącznie osobom zameldowanym na terenie Gminy
Nowosolna.
10. Do dnia 15.06.2019 r. należy również dostarczyć do GPCKiE w Plichtowie wypełnione dokumenty:
− kartę kwalifikacyjną,
− zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na wyjazd wakacyjny,
− podpisany regulamin wyjazdu,
− wniosek o dofinansowanie wyjazdu przez Gminę Nowosolna (dotyczy dzieci zameldowanych
na terenie Gminy Nowosolna).
11. Tylko ci uczestnicy, którzy złożą wszystkie wypełnione dokumenty mogą wziąć udział w
wypoczynku.
12. W przypadku rezygnacji z wyjazdu do dnia 15 maja 2019 r. zaliczka zostanie zwrócona w całości. Po
tym terminie zaliczka przepada chyba że znajdzie się inny uczestnik wyjazdu na to miejsce.
13. W innych przypadkach decyduje dyrektor GPCKiE.
14. Wpłat można dokonać osobiście w siedzibie GPCKiE w Plichtowie w godz. 9:00- 16:00 lub
przelewem na konto bankowe:
Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
Plichtów 21
92-701 Łódź
Bank Spółdzielczy w Andrespolu/o. Nowosolna
Nr konta: 60 8781 0006 0033 6428 2000 0010,
w tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko uczestnika oraz termin wyjazdu.
15. W przypadku dokonania płatności zaliczki i/lub pozostałej kwoty przelewem, należy przesłać
potwierdzenie przelewu na adres e-mail: info@gpckie.pl lub dostarczyć osobiście do biura GPCKiE.
16. Wszystkie dokumenty dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.gpckie.pl oraz w siedzibie
GPCKiE w Plichtowie.

