
Wydarzenie pn. „Przygoda w zamku, w Stopnicy”  
Data : 15.07.2022r. 
Czas trwania: od godz. 17.00 do godz. 22.00 
Miejsce: Miejsko-Gminne Centrum Kultury  w Stopnicy. 
Organizatorzy: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Stopnicy. 
Wydarzenie kierujemy do dzieci z terenu Gminy Stopnica, w wieku                              
od 6 do 14 lat. Wydarzenie jest bezpłatne. Obowiązuje limit osób – grupa 
może liczyć maksymalnie 20 dzieci. 
Zapisy umożliwiające udział w wydarzeniu będziemy prowadzić w terminie     
od 4.07.2022r. do 11.07.2022r. od poniedziałku do piątku, w godzinach                             
od 9.00 do 15.00, pod numerem telefonu: 503 109 521 – dyrektor MCK                      
w Stopnicy. 
Cele założone przez Organizatorów: 
- Zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom, wskazanie bezpiecznej, atrakcyjnej formy 
spędzania wolnego czasu, bez dostępu do nałogów, uzależnień szkodliwych dla zdrowia                     
i życia młodego organizmu. 
- Uwrażliwienie młodych osób na piękno i bogactwo historyczne Ziemi Stopnickiej,                       
ściśle związanej z postacią i życiem Króla Kazimierza Wielkiego. 
- Integracja między rówieśnikami. 
- Przybliżenie postaci Zbója – bohatera legendy opowiadającej o pochodzeniu nazwy miasta 
Stopnica. 
- Przybliżenie postaci Klucznika zamkowego i córek Króla Kazimierza Wielkiego oraz historii 
herbu Stopnicy – klucza. 
- Nauka czytania mapy w celu odszukania skarbów. 
- Podnoszenie poczucia własnej wartości dzieci, poprzez twórczą zabawę i wyzwolenie w nich 
procesu sprawczego „potrafię, mogę, nie boję się”. 
Sprawy organizacyjne: 
- Każdy rodzic/opiekun prawny musi przynieść podpisane przez siebie Oświadczenie o treści: 
„Ja niżej podpisana/ny oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka                     
(imię i nazwisko)……………………………………………………………. w wydarzeniu zorganizowanym 
przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczna w Stopnicy, 
pod nazwą „Przygoda w zamku w Stopnicy”, w dniu 15.07.2022r. w godzinach                     
od 17.00 do 22.00 . Zobowiązuję się odebrać moje dziecko z MCK w Stopnicy osobiście lub 
przez upoważnioną przeze mnie osobę, którą tu wskazuję                                                                  
(imię i nazwisko)……………………………………………………………………………  o godz. 22.00 w dniu 
wydarzenia.  
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka na stronie MCK                 
i MGBP oraz facebooku MCK i MGBP, celem promocji wydarzenia.” 
 
miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka…………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 


