Gmina Akcja LATO 2015 r.
Organizator: Gmina Leszno
Gminna Akcja LATO 2015 organizowana przez Gminę Leszno, przeznaczona jest dla dzieci i
młodzieży ze Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z terenu Gminy Leszno.
Gminna Akcja LATO 2015 przygotowana jest przez Gminne Świetlice oraz Zespół SportowoRekreacyjny w Lesznie.
Grupy zorganizowane są delegowane przez świetlice gminne i znajdują się pod opieką Dyrektorów
Świetlic i wyznaczonych wykwalifikowanych opiekunów.
Liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Miejsce zbiórek: Świetlice Gminne: Leszno, Łubiec, Czarnów, Zaborów.
Termin: 29 czerwca - 24 lipca 2015 r, wyjazdy planowane są w godz.: 9.00-13.00 lub dłużej w
przypadku dalszych wycieczek.
Cel imprezy: Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego z
uwzględnieniem walorów turystycznych Kampinoskiego Parku Narodowego. Nabywanie i
kształtowanie podstawowych umiejętności pływackich, kajakarskich, rowerowych oraz
wspinaczkowych. Poznawanie historii Powstania Warszawskiego oraz architektury i kultury
Mazowsza.
Gminna Akcja LATO 2015 organizowana przez Gminę Leszno, przeznaczona jest
dla dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z terenu Gminy Leszno.
Ogólne warunki uczestnictwa:
 Zgłoszenie uczestnictwa przyjmowane w Świetlicach Gminnych do wyczerpania miejsc.
 Organizator zapewnia bezpłatną opiekę oraz transport, uczestnicy ponoszą jedynie koszt biletów
wstępu na poszczególne atrakcje.
 Organizator nie ubezpiecza uczestników.
 Szczegółowy program w załączeniu – prosimy o zaznaczenie wybranych atrakcji na które chcą
Państwo zapisać dziecko.
 Organizator zastrzega możliwość dokonywania zmian w programie i godzin powrotu jeżeli zajdzie
taka konieczność.
UWAGA!
 Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dzieciom odpowiedniego ubioru, sprzętu oraz
pożywnego, zdrowego jedzenia i napojów na czas Akcji Lato. (rower, wygodny strój sportowy,
buty sportowe, nakrycie głowy, strój kąpielowy, ręcznik kąpielowy, klapki, sandały lub buty
windsurfingowe na atrakcje związane z wodą, kurtka przeciwdeszczowa, chusteczki higieniczne
lub nawilżone do wycierania rąk).
 Prosimy o nie dawanie dzieciom chipsów, czekolady i napojów gazowanych do autokaru, skutkuje
to później złym samopoczuciem dzieci i zabrudzeniami ubrań i foteli.
W załączeniu druk zgody dla rodziców/opiekunów na uczestnictwo dziecka w Gminnej Akcji Lato
2015 oraz szczegółowy regulamin uczestnictwa.

