
 

INFORMACJA O WARSZTATACH MEDIALNYCH TSKN  

Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa 
ul. Zamkowa 3, 47- 411 Łubowice                                                                                             
w terminie: 16.07 - 26.07.2018 r. 

Organizatorem jest: 
TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – 

Oddział Gliwice 
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

Republiki Federalnej Niemiec 
1. Podstawą przyjęcia uczestnika jest dokładnie i czytelnie wypełniona                     

”Karta Kwalifikacyjna”, prosimy o zapoznanie się z regulaminem, złożenie wszystkich 
niezbędnych podpisów. 

2. Organizatorzy oczekują pisemnej informacji o tych sprawach, których nie zawiera 
karta kwalifikacyjna, a które mogą być przydatne organizatorom placówki. 
Zapewniamy pełną dyskrecję. 

3. Turnus zaczyna się od obiadu i kończy obiadem. Prosimy wpisać na karcie miejsce 
wsiadania, wybierając z podanych. W miarę możliwości będzie to uwzględniane. 
Uczestnicy będą ubezpieczeni dodatkowo – oprócz ubezpieczenia w szkole - przez 
organizatora.  

4. Wiek uczestników: ukończone 10 – nieprzekroczone 17 lat. 
5. Jeżeli rodzice lub prawni opiekunowie nie oświadczą swej woli dotyczącej 

wykonywania praktyk religijnych, organizator przyjmuje to jako wyrażenie zgody na 
ich praktykowanie. 

6. Prosimy o złożenie starannie wypełnionych drukowanymi literami kart 
kwalifikacyjnych do 10 czerwca 2018 r.  

7. Prosimy, aby dzieci przywiozły ze sobą legitymacji szkolnych.  
8. Prosimy, aby dzieci miały z sobą EUROPEJSKĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA 

ZDROWOTEGO - karta jest do odebrania nieodpłatnie w Narodowym Funduszu 
Zdrowia. Na podstawie tej karty dzieci są ubezpieczone w Czechach. Może też być 
jakieś inne ubezpieczenie zagraniczne. Wypoczynek odbywa się w górach i jest 
nastawiony na intensywny ruch. Wymagane jest podstawowe 
przygotowanie kondycyjne.  

9. Opłatę w wysokości 400,- zł prosimy wpłacić do 10 czerwca 2018 r., lub uzgodnić 
indywidualnie inny termin wpłaty na następujące konto: 

TSKN Woj. Śląskiego, ul. Elsnera 23, 44-105 Gliwice 

16 1050 1298 1000 0002 0059 1097 Bank Śląski 
 

z dopiskiem: „Łubowice”, imię i nazwisko. WAŻNE ! Prosimy dołączyć do KARTY 
KWALIFIKACYJNEJ dowód wpłaty. W razie niejasności, lub zmian w ustaleniach 
prosimy o  kontakt  z organizatorem wypoczynku – tel. 608 478 422 lub mailem – 
a.dlociok@gmail.com. Mój adres: Agnieszka Dłociok; ul. Wąska 18;  44-180 Toszek. 

10.  Bieżące informacje będzie można znaleźć na Facebooku https://www.dfkschlesien.pl,    
11. Inne ważne dla uczestników i rodziców strony: www.dfkschlesien.pl 

http://www.mittendrin.pl/, http://www.vdg.pl/pl/  
12. Należy z sobą zabrać: legitymację szkolną, dowód osobisty lub paszport, Europejską Kartę 

Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub inne ubezpieczenie zagraniczne, bieliznę, PIŻAMĘ, strój kąpielowy, 
strój sportowy, dwie pary butów sportowych, obuwie zastępcze, nylonową pelerynę przeciwdeszczową, 
ubrania, elementy odblaskowe,   jasną czapkę przeciwsłoneczną, kosmetyki, dobrze wyposażony 
piórnik. Można wziąć strój do tańca.                                 
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