
WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONII “MAŁE MIASTO
CIESZYN”

Półkolonia “Małe Miasto Cieszyn” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie “Twórczy Rozwój” (z siedzibą w
Cieszynie, ul. Srebrna 8) a finansowany przez Fundację BGK (z siedzibą w Warszawie)

Termin: 19 - 23.07.2021, zajęcia będą się odbywały w godzinach 8.00-15.30, dzieci będą mogły przebywać na
terenie szkoły od 7.45 do 16.15.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 1
Odpłatność: udział w projekcie jest bezpłatny
Organizator: Stowarzyszenie “Twórczy Rozwój”
Kontakt do Organizatora:
nr tel: 517158318 - Joanna Brenicka
nr tel: 503772741 - Monika Kurek
Partner Strategiczny: Fundacja BGK
Uczestnicy: uczestnikami mogą być dzieci z Gminy Cieszyn w wieku od 8 do 12 lat (rocznikowo), które wyrażają
chęć do udziału w projekcie
Ubezpieczenie: każdy uczestnik półkolonii jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków
Wyżywienie: każdy uczestnik ma zapewnione drugie śniadanie, obiad (catering), dostęp do wody pitnej. Stawka
żywieniowa 20 zł.
Zgłoszenia: poprzez internetowy formularz znajdujący się na stronie: www.tworczyrozwoj.pl. Przyjmujemy
zgłoszenia na całe 5 dni trwania półkolonii, nie ma możliwości uczestnictwa w poszczególnych dniach.
Dokumentacja uczestnika: warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie wypełnienie oraz dostarczenie do
siedziby Organizatora następujących dokumentów:

- karta kwalifikacyjna wypoczynku (zgodna ze wzorem MEN)
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w tym wizerunku w celach promocji rezultatów projektu)

przez Organizatora oraz Partnera Strategicznego
- warunki uczestnictwa w półkolonii.

Wzory oraz terminy i miejsce dostarczenia dokumentów przesłane zostaną na adresy mailowe podane przy
zgłoszeniach oraz na stronie internetowej Organizatora.

Cel projektu: Głównym założeniem jest symulacja życia w prawdziwym “dorosłym mieście”, która jest atrakcyjną i
łatwą do przyswojenia formą wychowania ekonomicznego. Dzieci poprzez aktywną zabawę uczą się, że
pieniądze zarabia się wykonując pracę, mają szansę zdobyć pierwsze doświadczenia w zarządzaniu środkami
finansowymi w fikcyjnej “małomiasteczkowej” walucie, a nawet poznają zagadnienia podatków.

Program zajęć: Program półkolonii wypełniony jest wieloma atrakcjami. Udział w proponowanej przez nas formie
to szansa na bezpieczny wypoczynek, w którym nie ma czasu na nudę. Dzieci nie tylko poznają otaczający ich
świat, zdobywając nową wiedzę i doświadczenia, ale i spędzą czas w grupie rówieśników. Zajęcia i warsztaty
odbywające się podczas wspólnie spędzonego tygodnie wspierać będą każdą strefę rozwoju – poznawczą (nowa
wiedza z zakresu “małej ekonomii”). społeczną (zajęcia w grupie rówieśniczej, symulacja “dorosłego życia”),
emocjonalną (np. trening twórczości z psychologiem) oraz fizyczną (zajęcia ruchowe).

Głównym założeniem programu "Małego Miasta" jest edukacja ekonomiczna. Chcemy zapoznać dzieci z
podstawowymi mechanizmami rządzącymi światem pieniądza. Każdego dnia odbędą się warsztaty z
przedstawicielami różnych zawodów. Celem warsztatów będzie zainteresowanie dzieci charakterem
wykonywanej przez przedsiębiorcę pracy. Zaproszeni zostaną także przedstawiciele służb publicznych.
"Małomiasteczkowe" warsztaty będą dla naszych uczestników tym czym dla nas - dorosłych jest praca. Za udział
w warsztatach dzieci otrzymają wynagrodzenie w fikcyjnej walucie - "cieszyńskie halerze".

Wypracowane podczas warsztatów małomiasteczkowe pieniądze pozostaną do dyspozycji
mieszkańców "małego miasta". Każdy uczestnik obowiązkowo będzie musiał odprowadzić podatki do
Małomiasteczkowego Urzędu Skarbowego oraz opłacić swój obiad. Pozostałą kwotą może dysponować według
własnego uznania. Na terenie małego miasta zorganizowany będzie Bank, w którym uczestnicy będą mogli
oszczędzać swoje środki na lokacie, aby ostatniego dnia wydać je podczas zakupów w Sklepie Marzeń (sklepie
zorganizowanym na terenie małego miasta).

http://www.tworczyrozwoj.pl


KAŻDY UCZESTNIK ZAKOŃCZY SWOJĄ PRZYGODĘ Z WYBRANĄ PRZEZ SIEBIE (kupioną za halerze) ZABAWKĄ
LUB GRĄ O WARTOŚCI ok. 250 zł.

Każdego dnia, w poobiednim bloku zajęciowym, uczestnicy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania
podczas zorganizowanych atrakcji, będzie to między innymi: wioska słowiańska zorganizowana przez
rekonstruktorów z Cieszyńskiego Rodu z Golęszyc, gra terenowa, zajęcia z pierwszej pomocy, trening twórczości,
turniej gier podwórkowych oraz koncert umuzykalniający na zakończenie półkolonii.

ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA/WSPÓŁORGANIZATORA
Organizator zobowiązuje się do:

● przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie konkursu grantowego i w Deklaracji Udziału w
Projekcie,

● zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa i życzliwości,
● zapewnienia wyżywienia na czas trwania Projektu,
● wspomagania uczestników w rozwijaniu ich uzdolnień,
● przeprowadzenia Projektu edukacyjnego „MAŁE MIASTO CIESZYN” zgodnie z założeniami,
● dbania o ich zdrowie i sprawność fizyczną.

ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązują się do:

● przestrzegania postanowień zawartych w Warunkach Uczestnictwa i i Deklaracji Udziału w Projekcie,
● przyprowadzania i odbierania uczestnika osobiście lub przez upoważnioną do tego osobę dorosłą albo

wyrażenia pisemnej zgody na samodzielny powrót uczestnika z zajęć,
● punktualnego przyprowadzania i odbierania uczestnika, poinformowania wychowawcy o ewentualnym

spóźnieniu na zajęcia, z co najmniej półgodzinnym wyprzedzeniem,
● powiadomienia Organizatora/Współorganizatora o dłuższej nieobecności uczestnika.

ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
Uczestnicy Projektu „MAŁE MIASTO CIESZYN” zobowiązują się do:

● przestrzegania zasad zawartych w regulaminach określających zachowanie podczas Projektu oraz
zachowanie na terenie obiektu Małego Miasta,

● słuchania i wykonywania poleceń wychowawców i opiekunów w Projekcie,
● szacunku i życzliwej postawy wobec innych uczestników zajęć,
● szerokiego uśmiechu i dobrej energii.

…………………………………………………………………………………………………………
data i podpis opiekunów prawnych uczestnika półkolonii


