
Wakacje 2017 z GPCKiE w Plichtowie 
 

     Organizatorem wyjazdu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży jest Gminno Parkowe Centrum Kultury  
i Ekologii w Plichtowie we współpracy ze świetlicami wiejskimi oraz Urzędem Gminy Nowosolna. 

 
Zasady rekrutacji, warunki dofinasowania wyjazdu wakacyjnego organizowane  

przez GMINNO PARKOWE CENTRUM KULTURY I EKOLOGII w Plichtowie  
dla dzieci i młodzieży. 

 

Organizowane są 2 wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży do Szkolnego Ośrodka 
Wczasowego „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych 

 

I wyjazd pod hasłem „Zbójnicka przygoda” - w terminie 24.07.2017 - 3.08.2017 kierowany jest do dzieci  
w wieku 7-12lat.   
Koszt całkowity wyjazdu (koszty transportu, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia, opieki, zwiedzania  
i dodatkowych atrakcji): 1100,00 zł. 
 
II wyjazd pod hasłem „Wakacje po zbóju” - w terminie 05.08.2017 - 12.08.2017 kierowany jest do młodzieży 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – powyżej 13 lat.  
Koszt całkowity wyjazdu (koszty transportu, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia, opieki, zwiedzania  
i dodatkowych atrakcji)  950,00 zł.  
 
 
W celu dokonania rezerwacji Wnioskodawca zobowiązany jest do osobistego lub telefonicznego wpisania 
dziecka na listę uczestników wyjazdu oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 100,00 zł. do dnia 5 czerwca 2017r. 
Zaliczka jest bezzwrotna.  
 
Wpłaty można dokonać w siedzibie GPCKIE w Plichtowie :  Plichtów 21 gmina Nowosolna 92-701 Łódź  
lub przelewem na konto bankowe GPCKIE:  
nr konta : 60 8781 0006 0033 6428 2000 0010 
w tytule przelewu wpisując imię i nazwisko uczestnika wyjazdu oraz miejscowość oraz termin pobytu. 
 
Do dnia 15.06.2017 do siedziby GPCKiE w Plichtowie należy również dostarczyć wypełnioną kartę uczestnika 
wyjazdu wakacyjnego (do pobrania na stronie internetowej www.gpckie.pl  oraz w siedzibie GPCKIE  
w Plichtowie) 
 

PEŁNEJ ODPŁATNOŚCI NALEŻY DOKONAĆ W TERMINIE do 10.07.2015r. 
Istnieje możliwość dofinansowania wyjazdu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży  

przez Urząd Gminy Nowosolna. 

WARUNKI  REKRUTACJI I DOFINASOWANIA: 
Dofinasowanie przysługuje wyłącznie osobom zameldowanym na terenie gminy Nowosolna. 

Wysokość dofinasowania to 200,00 zł. 
 

Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń  
oraz adres zameldowania. W pierwszej kolejności przyjmowane są zgłoszenia dzieci zameldowanych  

na terenie gminy Nowosolna. 

http://www.gpckie.pl/

