
Lato na Kaczeńcowej to aktywny program pełen różnorodnych zajęć
oraz znakomita mieszanka beztroskiej zabawy ze szczyptą edukacji.

PROGRAM
Pięć dni zabawy, podzielonej na tematyczne bloki: 
- Dzień Naukowca – eksperymenty chemiczne, tworzenie własnych
urządzeń oraz konstrukcji, 
- Dzień Europejski – warsztaty z robienia pizzy, quizy, konkursy,  

- Powrót do Przeszłości – Wycieczka do Zatorlandu, 

- Dzień z Sherlockiem Holmesem – gra detektywistyczna, poznanie
innych bohaterów – detektywów, wyjście do laserparku, 

- Dzień Olimpijski – wyjście na strzelnicę, zawody sportowe,  

gry zespołowe i indywidualne. 

Ponadto każdego dnia dużo aktywności, zajęć sportowych i zabaw
integracyjnych na świeżym powietrzu, wyjście na basen, a w wolnych
chwilach szeroka oferta gier planszowych!
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KIEDY?  

Tygodniowe turnusy przez całe wakacje: 

02.07.2018 - 06.07.2018 

09.07.2018 - 13.07.2018 

16.07.2018 - 20.07.2018 

23.07.2018 - 27.07.2018 

30.07.2018 - 03.08.2018 

06.08.2018 - 10.08.2018 

13.08.2018 - 17.08.2018 

20.08.2018 - 24.08.2018 

27.08.2018 - 31.08.2018 

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 9:00 do 16.00 

Dzieci można przyprowadzać w godz. 7:30 – 9:00, natomiast
odbierać w godz. 16:00 – 17:00. 

DLA KOGO? DO PROGRAMU ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ  
W WIEKU OD 7 – 13 LAT.

W razie pytań prosimy kierować się pod numer telefonu: 696-310-542

JAK ZAPISAĆ DZIECKO?

Zgłoszenia prosimy kierować poprzez formularz zgłoszeniowy  

w którym proszę wpisać termin turnusu.  

O zakwalifikowaniu dziecka do zajęć będzie decydować kolejność
zgłoszeń, terminowa wpłata oraz oddana karta uczestnika.  

Karta oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej.  
Termin wpłat:  
do 15 czerwca 2018 r. dla turnusów w lipcu  

do 7 lipca 2018 r. dla turnusów w sierpniu.  

Termin zebrań organizacyjnych: (wystarczy być na jednym z zebrań) 

20.06.2018 godz. 18.30 – ul. Kaczeńcowa 7, Kraków 

27.06.2018 godz. 18.30 – ul. Kaczeńcowa 7, Kraków 

Karty uczestnika powinny być dostarczone w oryginale na zebrania
lub przesłane tradycyjną pocztą do siedziby fundacji.

CO ZAPEWNIAMY?

Koszt jednego turnusu to 400 zł. w ramach którego zapewniamy:  

- Opiekę wykwalifikowanych wychowawców 

- Wyżywienie: drożdżówkę na II śniadanie oraz jeden gorący posiłek
w ciągu dnia, herbatę, wodę mineralną, owoc na podwieczorek 

- Przejazdy w trakcie dnia na atrakcje programowe 

- Ubezpieczenie dzieci podczas trwających zajęć

Tytuł przelewu - Półkolonie Kaczeńcowa 7 - imię i nazwisko dziecka
oraz data turnusu, 

Dane do przelewu: OŚRODEK KSZTAŁCENIA WYPOCZYNKU I
REKREACJI KACZEŃCOWA 7 

Adres :KACZEŃCOWA 7, 31-831 KRAKÓW 
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