
      

 
REGULAMIN 

 „Smaczne i zdalne ferie z Miejskim Centrum Kultury w Imielinie” 
 
Ferie: 4.01.2021-15.01.2021. 

 
I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem ferii jest Miejskie Centrum Kultury w Imielinie. 

2. Organizację zajęć określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który 

wchodzi w życie z dniem  rozpoczęcia ferii  i obowiązuje do czasu ich zakończenia. 

3. FERIE ZIMOWE 2021 w MCK w Imielinie pod hasłem: „Smaczne i zdalne ferie 

 z Miejskim Centrum Kultury w Imielinie” będą się odbywały w terminie  

od 4 stycznia do 15 stycznia 2021 roku. 

4. Miejsce:  Ferie odbywać się będą zdalnie za pośrednictwem stron Organizatora   

www.mck.imielin.pl,www.facebook.com/biblioteka.imielin, 

www.facebook.com/SokolniaDomKultury 

5. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. 

6. Zajęcia skierowane są dla dzieci w wieku 3-16 lat.  

7. Regulamin zajęć dostępny jest na stronie www.mck.imielin.pl  

8. Celem zajęć jest:  

 promowanie idei dobrego odżywiania,  

 kształtowanie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych,  

 przygotowanie dzieci  do świadomego wyboru spożywanych posiłków 

 upowszechnienie kultury spożywania posiłków 

 rozwijanie u dzieci zainteresowań plastycznych 

 rozwijanie u dzieci zainteresowań muzycznych oraz literackich 

 zagospodarowanie czasu wolnego w czasie ferii 

 

II. Zasady: 

 

1. W terminie od 04.01.2021 do 15.01.2021 na stronach www.mck.imielin.pl, 

www.facebook.com/biblioteka.imielin, 

www.facebook.com/SokolniaDomKultury  

 z wyjątkiem weekendów, publikowane będą informacje dotyczące zadań tzw. 

Challeng dla dzieci w wieku 3-16 lat. 

2. Zadania będą związane z promocją zdrowego jedzenia, rozwijające  zdolności 

muzyczne, literackie oraz plastyczne. 

3. Za każde wykonane zadanie dzieci zbierają punkty. 

4. Punkty będą wymieniane na nagrody. Osoby o największej liczbie punktów, 

otrzymają nagrody specjalne.  

5. Minimalna liczba punktów do nagrody: 10 pkt.  

6. Każdy challenge to 10 pkt.  

7. Trudne zadania mnożymy razy 2/ komiks, piosenka, wierszyk, przebranie/. 

8. Organizator zastrzega prawo do zmian.  

 

http://www.mck.imielin.pl/
http://www.facebook.com/biblioteka.imielin
http://www.facebook.com/SokolniaDomKultury
http://www.mck.imielin.pl/
http://www.mck.imielin.pl/
http://www.facebook.com/biblioteka.imielin
http://www.facebook.com/SokolniaDomKultury


 

III.  Zastrzeżenia prawne 

 

1. Uczestnictwo w zajęciach podczas ferii zimowych jest równoznaczne z udzieleniem 

na rzecz Organizatora nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć 

z wizerunkiem uczestników, ich prac bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania. Publikacja związana jest z promocją wydarzenia, placówki oraz 

regulaminem przyznawania nagród.  

2. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, 

za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną 

działalnością prowadzoną przez Organizatora, przede wszystkim zamieszczanie w 

bezpłatnych publikacjach (drukowanych) dotyczących Organizatora, wykorzystanie w 

opracowaniu materiałów promocyjnych dotyczących Organizatora oraz umieszczenie 

na stronach Organizatora:  

www.facebook.com/biblioteka.imielin, www.facebook.com/SokolniaDomKultury, 

www.mck.imielin.pl  

 

 

      IV.  Postanowienia końcowe 

 

1. Przystąpienie do udziału w zajęciach podczas ferii zimowych jest jednoznaczne z 

akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat FERII ZIMOWYCH 2021 w 

Imielinie, hasłem: „Smaczne i zdalne ferie z Miejskim Centrum Kultury w 

Imielinie” udzielają pracownicy MCK pod nr tel. (32) 225-60-92 
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