
Załącznik do Zarządzenia Nr 126/2019 

Burmistrza Krapkowic 

z dnia 6 maja 2019 r. 

 

Regulamin  uczestnictwa  w  „Letnim  Obozie  Języka  Angielskiego”  

Organizowanym przez Gminę Morawica w dniach od 7 lipca 2019 r. do 20 lipca 2019 r.  

 

1. Organizatorem „Letniego Obozu Języka Angielskiego” w roku 2019 jest Gmina Morawica.  

Zadanie jest realizowane we współpracy trzech partnerskich gmin: Krapkowice – Morawica 

– Zabierzów.  

2. Obóz odbędzie się w terminie od dnia 7 lipca 2019 r. do dnia 20 lipca 2019 r. w wybranym 

przez organizatora miejscu. 

3. Uczestnikami obozu będą uczniowie z Gminy Krapkowice, Gminy Morawica i Gminy 

Zabierzów. 

4. W czasie trwania obozu zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli z partnerskiego miasta 

Camas w USA. 

5. Koszt uczestnictwa w obozie wynosi ok. 1.300,00 zł od osoby. 

6. Gmina Krapkowice posiada do dyspozycji 20 miejsc dla uczestników obozu. Kwalifikacji 

podlegać będą uczniowie w wieku 14 - 18 lat. 

7. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest znajomość języka angielskiego na poziomie średnio 

zaawansowanym umożliwiającym swobodną komunikację oraz przedłożenie zaświadczenia 

dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń, o uzyskaniu pozytywnej oceny z języka 

angielskiego.  

8. Uczniowie zainteresowani uczestnictwem w obozie językowym składają wypełnione „Karty 

Zgłoszeniowe” w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach 

przy ul. 3 Maja 17,  47-303 Krapkowice ( budynek II, parter, pok. 13 ) – w terminie  

od dnia 6 maja 2019 r. do dnia 14 czerwca 2019 r. – decyduje kolejność zgłoszeń ! 

9. W przypadku wolnych miejsc, na obóz mogą być zakwalifikowani również uczniowie  

z pozostałych gmin Powiatu Krapkowickiego. 

10. O zakwalifikowaniu się na obóz językowy uczniowie zostaną poinformowani telefonicznie 

w terminie do dnia 18 czerwca 2019 r. 

11. Zakwalifikowani uczestnicy obozu są zobowiązani do dokonania opłaty, określonej w pkt. 5 

regulaminu, na rachunek bankowy wskazany przez organizatora obozu w terminie  

do dnia 25 czerwca 2019 r.  

12. Zakwalifikowani uczestnicy obozu zobowiązani są do przedstawienia prawidłowo 

wypełnionej „Karty kwalifikacyjnej”, potwierdzającej dobry stan zdrowia ucznia  

oraz przedstawienia kopii dowodu uiszczenia opłaty. 

13. Nieuregulowanie we wskazanym terminie kwoty określonej w pkt. 5 regulaminu  

oraz niedostarczenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej spowoduje wykreślenie osoby z listy 

uczestników „Letniego Obozu Języka Angielskiego”. 

 


