
REGULAMIN 
ODBIORU PACZEK MIKOŁAJKOWYCH 

W RAMACH IMPREZY PN.  „ORSZAK  ŚW. MIKOŁAJA” 
 
 
 

Organizator: 
Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej 
 
 
Cele: 

− popularyzacja tradycji  Mikołajkowych, 

− wprowadzenie dzieci w nastrój świąteczny związany z Mikołajkami, 

− stwarzanie  warunków sprzyjających przeżywaniu radości, wzbudzania pozytywnych emocji, 
szczególnie w dobie trwającej pandemii COVID – 19. 

 
1. Dziecko  uprawione do otrzymania paczki mikołajkowej musi spełniać  łącznie następujące 

warunki: 
1) stale zamieszkiwać na terenie Gminy Jerzmanowa, 
2) być urodzone w latach 2006 – 2019 
3) rodzice dziecka lub prawni opiekunowie  muszą  wypełnić oraz dostarczyć  oświadczenie 

wyrażające zgodę  na udział dziecka w akcji przekazania paczek  mikołajkowych.  
2. Oświadczenie  wyrażające  zgodę na udział  dziecka w akcji   musi zostać złożone w formie 

pisemnej przez rodzica lub prawnego opiekuna,  wyłącznie osobiście w  siedzibie: 
1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowej ul. Głogowska 19b, 
2) Filii Biblioteki w Jaczowie ul. Główna 1, 
3) Gminnym Centrum Kultury ul. Głogowska  7 
W godzinach pracy ww. instytucji.  

3. Podczas składania oświadczenia rodzic otrzymuje jednorazowy kupon, który uprawnia dziecko 
do odbioru paczki mikołajkowej. 

4. Dziecko lub rodzic przekazuje  kupon  pracownikowi GCK   podczas „Orszaku św. Mikołaja”. 
Brak  kuponu jest jednoznaczny z brakiem możliwości  odbioru paczki. 

5. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  
6. Składanie oświadczeń  upływa w dniu  4 grudnia 2020r.  
7. Każde dziecko spełniające warunki  zawarte w punkcie  1 niniejszego regulaminu  jest 

uprawnione do otrzymania   tylko jednej paczki mikołajkowej.  
 
 

2.  Zasady przekazywania paczek Mikołajowych: 
1. Dziecko odbiera paczkę  podczas  „Orszaku Św. Mikołaja”, organizowanego przez Gminne 

Centrum Kultury w Jerzmanowej  w dniach  11 grudnia  2020r. – 5 stycznia  2021r.  
2. Przekazanie paczek odbędzie się   w obrębie miejsca zamieszkania dziecka (ulica, przydomowa 

posesja), zgodnie z  reżimem sanitarnym i obowiązującymi w dniu imprezy  przepisami prawa 
dotyczącymi obostrzeń i nakazów w czasie epidemii COVID – 19.  

3. „Orszak św. Mikołaja” odbędzie się  zgodnie z  harmonogramem opublikowanym na stronie 
internetowej www.gckjerzmanowa.pl   

4. Szczegółowy harmonogram  „Orszaku św. Mikołaja”, wskazujący  miejsca odbioru paczek 
zostanie sporządzony na podstawie złożonych oświadczeń i podany do wiadomości publicznej 
na stronie internetowej www.gckjerzmanowa.pl  

http://www.gckjerzmanowa.pl/
http://www.gckjerzmanowa.pl/


5. Odbiór paczki Mikołajkowej możliwy będzie  również w terminie 7.01  - 30.01.2020r.   
w  świetlicach wiejskich, w godzinach  pracy animatorów.  

6. Paczki dla dzieci  uprawnionych,   nieodebrane w terminach wskazanych powyżej zostaną  
przeznaczone  na  inne cele, wynikające ze statutowej działalności GCK.    

 
3. Osoby do kontaktu: 

1. Szczegółowych informacji  nt. „Orszaku św. Mikołaja”  udzielają: 
1) Barbara Reszczyńska  tel. 76 838 43 24  
2) Marta Tomulik tel. 76 8 312 287,  
3)  Adrianna Stosik tel. tel. 76 8 312 111. 

2. Ewentualne roszczenia co do zawartości paczek mikołajowych nie będą  uwzględniane przez  
Organizatora.    

3. Organizator zastrzega sobie  możliwość zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje w 
sposób zwyczajowo  przyjęty.   
 


