
 ZIMA W MIEŚCIE 2018 

 zajęcia świetlicowe w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana 

 w Krakowie 
  

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat na całodzienne zajęcia świetlicowe w terminie:  

12 – 23.02.2018 r. ( od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00, w budynku Centrum 

Młodzieży przy ul. Krupniczej 38.  

 

Zajęcia będą się odbywały w dwóch grupach wiekowych: 6-9 lat oraz 10-12 lat. 

Przewidywana liczba dzieci w jednej grupie wiekowej to maksymalnie 15 osób.  

 

WAŻNE! – grupa zostaje uruchomiona po deklaracji uczestnictwa (zapis + wpłata) minimum 8 osób! 

 

Opłata za udział w zajęciach:  30 zł (od osoby)/  dzień 

 

UWAGA! 
Przy zapisie i jednoczesnej wpłacie do 26 stycznia 2018 r. na więcej niż 5 dni koszt wyniesie 25 zł/ 

dzień. 
 

Ramowy program dzienny dla uczestników zajęć świetlicowych: 
 

8
00  

- 10
00

 – zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy  

 

10
00

- 13
45

 – warsztaty tematyczne dla dzieci (teatr, taniec, muzyka, plastyka, ceramika, rękodzieło, 

sport), pogadanki, wycieczki 

 

13
45 

 - obiad  

 

14
15

- 16
00

 – projekcja filmu w kinie „Paradox”, zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy 

 

 Uczestnik zajęć powinien: 

- mieć ze sobą obuwie na zmianę oraz wygodny strój do zajęć ruchowych 

  (według uznania)  

- drugie  śniadanie i coś do picia 

- być ubrany stosownie do  pogody (w programie przewidziano wycieczki). 

 

Zapisy uczestników w terminie: 8 - 26 stycznia 2018: 

 

 telefonicznie (12/ 430 00 15 wew. 237 lub 202) 

 e-mail: gmorbitzer@cmjordan.krakow.pl lub sekretariat@cmjordan.krakow.pl  

 

Liczba miejsc ograniczona – decyduje KOLEJNOŚĆ WPŁAT!  
(po podanym terminie – przyjęcia w ramach wolnych miejsc). 

 

Wpłat prosimy dokonywać przelewem na konto Centrum Młodzieży do 2 dni po dokonaniu 

zgłoszenia.  
 

nr konta Centrum Młodzieży: 80 1020 4900 0000 8102 3015 5430  

z dopiskiem: „ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE  dla (imię i nazwisko dziecka)” w celu szybszego 

przyporządkowania wpłaty. 
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Regulamin uczestnictwa w zajęciach świetlicowych 

„Zimowy zawrót głowy” 

organizowanych  przez Centrum Młodzieży. 

 

 

1. Zajęcia odbywają się w terminie 12 – 23 lutego 2018 r. w godzinach 8.00-16.00.  

Ze względu na program i bezpieczeństwo prosimy o przyprowadzanie dzieci  w godz. 8.00 

-9.00  i odbieranie do godz. 16.00. 

 

2. Przed pierwszymi zajęciami rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani  

są do wypełnienia i pozostawienia u prowadzącego zajęcia oświadczenia wg wzoru  

(w załączeniu). Druk oświadczenia jest dostępny również na stronie internetowej,  portierni  

w Centrum Młodzieży oraz - przed zajęciami – u nauczyciela-instruktora. 

 

3. W razie rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach istnieje możliwość zwrotu wniesionej 

opłaty pod warunkiem: 

a) złożenia pisemnej prośby z uzasadnieniem,  nie później niż 7 dni roboczych przed 

planowanym terminem rozpoczęcia zajęć, 

b) w przypadku rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 7 dni roboczych Centrum 

Młodzieży zwróci kwotę pomniejszoną o 10%. 

 

4. Istnieje możliwość zmiany terminu udziału dziecka w zajęciach w miarę wolnych miejsc, 

po uzgodnieniu z organizatorem. 

 

5. Zapisanie dziecka na zajęcia świetlicowe jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

uczestnictwa. 

 

 

 


