
ZARZĄDZENIE NR 406/2016
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 5 maja 2016 r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu uczestnictwa w Letnim Obozie Języka Angielskiego” w Pokrzywnej 
w dniach od 3 lipca 2016 r.  do 15 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 
ze zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach 
wprowadzonego Zarządzeniem nr 78/2011 z dnia 15.04.2011 r.

§ 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji na obóz w Pokrzywnej w dniach od 3 lipca 2016 r. do 15 lipca 2016 r. 
wprowadza się „Regulaminu uczestnictwa w Letnim Obozie Języka Angielskiego”, stanowiący załącznik 
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 
w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Załącznik do Zarządzenia Nr 406/2016

Burmistrza Krapkowic

z dnia 5 maja 2016 r.

Regulamin  uczestnictwa w Letnim  Obozie  Języka  Angielskiego 
w Pokrzywnej w dniach od 3 lipca 2016 r. do 15 lipca 2016 r. 

1. Koordynatorem Letniego Obozu Języka Angielskiego jest Gmina Krapkowice. Zadanie jest realizowane 
przez stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic przy wsparciu realizacji zadania publicznego 
przez Gminę Krapkowice.

2. Obóz odbędzie się w terminie od 3 lipca 2016 r. do 15 lipca 2016 r. w Pokrzywnej.

3. W czasie obozu zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli z  partnerskiego miasta Camas w USA.

4. Koszt uczestnictwa w obozie wynosi 980,00 zł od osoby.

5. Gmina Krapkowice dysponuje 20 miejscami na obozie. Kwalifikacji podlegać będą uczniowie w wieku
13-19 lat. W 2016 r. zabezpiecza się 2 miejsca dla uczestników z partnerskich miast.

6. Uczestnikami obozu mogą być mieszkańcy Gminy Krapkowice, osoby zgłoszone przez partnerskie gminy 
Camas (USA), Wissen (Niemcy), Lipove Lazne (Czechy), Rohatyn (Ukraina).

7. Zgłoszenia pisemne osób chętnych do uczestnictwa w obozie należy przekazać na Karcie Zgłoszeniowej 
do Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, 
budynek II, pokój nr 19 lub w sekretariatach gimnazjów z terenu Gminy Krapkowice - do dnia 15 czerwca 2016 
roku.

8. Kartę zgłoszenia można również przesłać drogą e-mail 
na adres: j.mysluk@krapkowice.pl lub e.kostka@krapkowice.pl z dopiskiem „dot. Obozu językowego –Pokrzywna 
2016”.

9. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym 
oraz przedłożenie zaświadczenia dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, o uzyskaniu pozytywnej oceny 
z języka angielskiego.

10. W przypadku wolnych miejsc, na obóz zostaną zakwalifikowani również  uczniowie z pozostałych gmin 
Powiatu Krapkowickiego.

11. W przypadku większej ilości chętnych niż liczba wolnych miejsc kwalifikacja uczestników obozu nastąpi 
w następujący sposób:

- osoby z terenu Gminy Krapkowice: decyduje kolejność zgłoszeń;

- osoby z terenu Powiatu Krapkowickiego- spoza Gminy Krapkowice: uczestnicy obozu zostaną wyłonienie 
poprzez losowanie. Losowanie przeprowadzi Komisja powołana przez Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury 
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach .

12. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do przedstawienia prawidłowo wypełnionej „Karty 
kwalifikacyjnej”, potwierdzającej dobry stan zdrowia ucznia w terminie do 24 czerwca 2016 r.
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