
Ferie zimowe z Chojnickim Centrum Kultury 2021

1. Organizatorem Ferii zimowych 2021 jest Chojnickie Centrum Kultury z siedzibą
przy ulicy Swarożyca 1 w Chojnicach.

2. Wszystkie wydarzenia w ramach ferii zimowych odbywają się wyłącznie w
formule online.

3. Czas trwania ferii zimowych online obejmuje okres od 4 do 17 stycznia 2021.

4. Propozycje w ramach ferii zimowych skierowane są do uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkujących powiat chojnicki.

5. Udział w feriach zimowych polega na rozwiązywaniu zadań z pięciu obszarów
tematycznych: taniec, plastyka, muzyka, teatr, kreatywne pisanie. W każdej
kategorii tematycznej zostanie opublikowanych w odstępach czasu 5 zadań do
samodzielnego wykonania.

6. Każdy uczestnik może wziąć udział we wszystkich pięciu kategoriach
tematycznych.

7. Uczestnicy, którzy prawidłowo zrealizują wszystkie 5 zadań w wybranej przez
siebie kategorii tematycznej (taniec, plastyka, muzyka, teatr, lub kreatywne
pisanie) otrzymają upominki. Nagrodę mogą otrzymać osoby, które nie zrobiły
wszystkich zadań, ale przesłana praca/film będzie wyróżniała się szczególnymi
walorami artystycznymi i jakościowymi. O nagrodach osobach zdecyduje instruktor.
Wyróżnienia i nagrody zostaną wręczone po zakończeniu ferii zimowych.

8. Zadania z każdej kategorii tematycznej publikowane będą w odstępach czasu.
Pierwsze zadanie pojawi się w poniedziałek 4 stycznia na stronie
www.ckchojnice.pl, kolejne pojawią się 6, 8, 11 i 13 stycznia. Prace można
przesyłać sukcesywnie lub wszystkie razem w nieprzekraczalnym terminie do 17
stycznia włącznie.

9. Gotowe rozwiązania ogłoszonych zagadnień należy przesyłać do instruktorów
Chojnickiego Centrum Kultury na adres:
- taniec Monika Michalewicz: m.michalewicz@ckchojnice.pl
- muzyka Janusz Łangowski: j.langowski@ckchojnice.pl
- plastyka Elżbieta Jakubowska: e.jakubowska@ckchojnice.pl
- teatr Ada Zakrzewska: a.zakrzewska@ckchojnice.pl
- kreatywne pisanie Grzegorz Szlanga: rapsodyczne@gmail.com

10. Rozwiązania, zależnie od przedłożonego zadania, można przesyłać w formie
zdjęcia lub filmiku na adres instruktora danej kategorii tematycznej. Plik wideo z
nagranym filmem można dostarczać:
- poprzez platformę WeTransfer.com
- na trwałym nośniku pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:
Chojnickie Centrum Kultury
ul. Swarożyca 1
89-600 Chojnice
Każde zgłoszenie z rozwiązaniem powinno zawierać: imię i nazwisko autora, klasę,



szkołę nr tel./e-mail.

11. Zgłoszenia należy dostarczyć organizatorowi najpóźniej do dnia 17 stycznia
2021 roku.

12. Warunkiem udziału w feriach zimowych online jest przesłanie zdjęcia/skanu
czytelnie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa. Dopuszcza się możliwość
przesłania zdjęcia ręcznie wypisanej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna zgody
o treści:

„Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem ferii
zimowych online organizowanych przez ChCK i klauzulą informacyjną RODO i
akceptuję ich zapisy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka oraz na publikację wizerunku na stronie internetowej, portalu Facebook
oraz kanale YouTube Chojnickiego Centrum Kultury”

13. Wybrane zdjęcia i filmy zostaną opublikowane na stronie internetowej, profilu
Facebook i kanale YouTube Chojnickiego Centrum Kultury.


