
 

REGULAMIN „NOC pełna wrażeń” 

1. Organizatorem jest Gminne Centrum Kultury 

2. Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń osobistych.  

(nie przyjmujemy zapisów telefonicznie). Dla dzieci od 6 roku życia do IV kl. Szkoły 

Podstawowej. 

3. Termin i czas spotkania:  noc z 26 na 27 lutego 2016 r. (z piątku na sobotę) od godziny 

19.00 do 9.00 

4. Miejsce spotkania: siedziba Urzędu Gminy Terespol, Pl. R. Kaczorowskiego 1, Kobylany 

5. Uczestnicy obowiązkowo przynoszą ze sobą:  

 śpiwór/koc, poduszkę, oraz materac/karimatę, itp. 

 wygodne ubranie: dresy, getry, koszulka 

 miękkie, lekkie obuwie na zmianę (NIE ADIDASY) 

6. Organizator zapewnia posiłek, ciepłe i zimne napoje oraz owoce.  

7. Podczas całego spotkania obowiązuje bezwzględny zakaz spacerowania po budynku oraz 

wychodzenia z budynku. 

8. W przypadku złamania zakazu bądź nieodpowiedniego zachowania uczestnik opuszcza 

spotkanie. Opiekun powiadamia telefonicznie rodzica / opiekuna, który w następstwie 

odbiera swoje dziecko. 

9. Warunkiem uczestnictwa w „NOCy pełnej wrażeń” jest osobiste przyniesienie do 

Gminnego Centrum Kultury, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany pisemnej zgody 

rodzica / opiekuna do dnia 22.02.2016 r. (druk zgody dostępny w Gminnym Centrum 

Kultury lub na stronie internetowej www.gck.gminaterespol.pl) 

10. Rodzice/opiekunowie prawni zgłaszając chęć udziału dziecka w NOCowaniu 

jednocześnie wyrażają zgodę na rejestrowanie i publikowanie wizerunku dziecka 

poprzez umieszczanie zdjęć na stronach internetowych UG Terespol, GCK w Kobylanach, 

Biuletynie Informacyjnym UG Terespol oraz lokalnych portali informacyjnych, w   celu   

informacji   i   promocji działalności Gminnego Centrum Kultury. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

12. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Centrum Kultury w 

Kobylanach pod nr tel. 83 411 20 63. 

http://www.gck.gminaterespol.pl/


 

 

 

Główne punkty spotkania  

 Wizyta w Bibliotece – krótka lekcja dot. korzyści płynącej z czytania, odwiedzania 

Biblioteki, o pracy bibliotekarza i funkcjonowaniu Biblioteki Publicznej, itp.;  

Akcja promocyjna BIBLIOTEKI - wymyślamy hasła promujące czytelnictwo, robimy 

plakaty i zdjęcia na stronę internetową Gminnego Centrum Kultury oraz do Biuletynu 

Informacyjnego Urzędu Gminy Terespol. 

 Zabawy dla wszystkich (Smok, kareta, Taniec dookoła krzeseł, taniec z kapeluszem, 

zabawy z chustą KLANZA,  Taniec z balonem, Taniec na gazecie, trafianie do celu 

zakrętką od butelki, traf w butelkę kredką na sznurku, zabawa dookoła krzeseł - znajdź 

swoje ubranie, głuchy telefon, wyrazy na ostatnią literę, ….) 

 Zabawy grupowe  (Slalom między pachołkami z woreczkami z grochem na głowie - 

drużynowe, taczka-drużynowe, przejście przez szarfę – drużynowe, wyścig w workach – 

drużynowe, wyścig na barana, lokomotywy, bieg po buty, bieg z rakietką i piłeczką ping-

pong, przeciąganie liny, opowiadamy historię - ostatni z drużyny czyta historię metodą 

głuchego telefonu do kapitana – punkty za słowa KLUCZ, familiada….) 

 Zabawy indywidualne na czas (kręcenie hula-hop, rzut woreczkiem do celu, kalambury 

– rysowanie na tablicy…..) 

 Karaoke 

 Zabawy z chustą KLANZA: karuzela, bilard, kolory, rzeźba… 

  


