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UWAGA NOWOŚĆ !
TURNUSY 5 DNIOWE lub można dobrać pojedyncze dni !
CLUB „CREATOR” WROCŁAW - ul. Szybowcowa 23
Komfortowe sale, wyżywienie w systemie restauracyjnym !
W PROGRAMIE : innowacyjne formy spędzania czasu wolnego aby Państwa pociechy
rozwijały swoje zdolności również w trakcie przerw od nauki szkolnej jednocześnie dobrze
się bawiąc i wypoczywając.
Gramy w kręgle – bowling „Creator Club” – nauczymy grać i zagramy turniej z nagrodami
 Zajęcia plastyczne – rozbudzimy wyobraźnię malowaniem na szkle, lepieniem z gliny i papier




marche, tworzeniem kompozycji z koralików i ozdób na rękę
Zabawy wokalne i muzyczne – cudowny świat muzyki i śpiewu, karaoke na wesoło
Plażowanie i zajęcia sportowe – dużo gier, zabaw plenerowych, kąpiele, plażowanie piłka siatkowa
Wycieczki – zwiedzanie Ostrowa Tumskiego, legendy wrocławskie „Kluskowa Brama”

- szlakiem wrocławskich krasnali – gra fabularno – terenowa
- dzień na przystani żeglarskiej na Odrze , ZOO safari

Wyżywienie : obiad jednodaniowy w formie restauracyjnej , woda mineralna
Kwalifikowana kadra : pedagogiczna , animacyjna ( jeden opiekun na 10 -15 uczestników),
Transport : rodzice dowożą dzieci indywidualnie od godz. 7.30
Wyjścia na basen, boisko, sportowe – komunikacją miejską,
Ubezpieczenie: NNW do 10.000zł ( PZU ) Kadra i półkolonia rejestrowana w Kuratorium Oświaty
Koszt turnusu : 347,- zł + 45zł bilety wstępu, rejs itp. Każdy dzień pojedynczy : 80zł

Rezerwacja miejsc : online, e- mailem lub fax, telefonicznie .
Zakup skierowania : podpisanie umowy, pobranie skierowania, wpłata na konto – 347zł zł
„Oświata”
53 – 508 Wrocław ul. Kolejowa 36
tel. 71 791- 30- 92
Członek Dolnośląskiej Izby Turystyki

e – mail : turystyka@oswiata.wroc.pl
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki
Województwa Dolnośląskiego Nr 145

www.oswiata.wroc.pl

PÓŁKOLONIA 2016
z kręglami
Zapraszamy na półkolonie.
Realizowany przez nas program to ciekawe formy
edukacyjne , zabawa i ruch na świeżym powietrzu.
W trakcie wieloletnich działań realizacji aktywnego wypoczynku wypracowaliśmy atrakcyjne
metody i formy aktywizacji dzieci.

Cena zawiera:
- opiekę wychowawców, jednodaniowy obiad, woda mineralna, realizacja programu zajęć
wg. programu do południa i po obiedzie, na dni pogodne i deszczowe ( patrz tabela programowa)
- opiekę nad dzieckiem w godz. 7.30 – 16.00 - 16.30
- prowadzenie zajęć przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach pedagogicznych i trenerskich
- materiały plastyczne,
- sprzęt muzyczny, - sprzęt sportowy i rekreacyjny
- ubezpieczenie NNW do 10.000,-zł PZU
- apteczka pierwszej pomocy
- pamiątkową płytę CD ze zdjęciami
Prosimy o przygotowanie dla dzieci II śniadania oraz wyposażenie w odpowiedni ekwipunek
na dany dzień ( tabela programowa ostatnia kolumna) !
Ramowy plan dnia :
godz. 07.30 – 08.00 – przyjmowanie dzieci
godz. 08.00 – 13.30 – realizacja programu „słonecznego” lub „deszczowego”
godz. 14.00 - obiad
godz. 16.00- 16.30 – odbieramy dzieci
Prosimy o przygotowanie pierwszego dnia podpisanej koperty z drobnymi pieniążkami na wstępy
i atrakcje + jedenaście biletów ulgowych na tramwaj. Planowana kwota max. 45zł.
Więcej informacji na stronie: www.oswiata.wroc.pl
PŁATNOŚĆ : na konto z podaniem turnusu i nazwiska uczestnika
„Oświata” Spółdzielnia Pracy 53 – 508 Wrocław ul. Kolejowa 36
BZ WBK S.A. I O/ Wrocław 59 1090 2398 0000 0006 0800 0825
Faktury wystawiamy na instytucje lub osoby wpłacające.

Tabela programowa

Program po obiedzie

Gry i zabawy
integracyjne w parku.

Zabawy integracyjne w
sali z wykorzystaniem

- połączone z nauką
piosenek.
- nauka tańców
nowoczesnych.
- małe formy teatralne.
- nauka gry w kręgle

kilka gałganków
kolorowych,
kolorowe
sznureczki,

Wyjazd do ZOO,
połączony ze
zwiedzaniem
- nauka gry w kręgle

Wyświetlanie filmu
w sali.

- utrwalenie poznanych
układów tanecznych
- papierowe cudaczki
- zajęcia artystyczne
z papier marche

Kilka starych
kolorowych
gazet,
opakowań, mały
słoiczek lub
buteleczka
szklana

Wyjście do kina na film.

- zajęcia artystyczne
malowanie na szkle.
- lepienie z gliny.
- wystawa prac dzieci.
- śpiewanie piosenek.

Środa

Wersja deszczowa

Zwiedzanie Ostrowa
Tumskiego, słuchanie
legend związanych z tą
częścią miasta.
„Kluskowa brama”,
„Głowa na katedrze”

Czwartek

Wersja słoneczna

Wyjście na Basen, dzień Wyjście do Aqua Parku
nad Odrą
Zabawy na świeżym
powietrzu – olimpiada
sportowa.
- turniej gry w kręgle
z nagrodami

- zajęcia artystyczne
- utrwalenie poznanych
układów tanecznych.
- zajęcia artystyczne
- turniej gry w kręgle
z nagrodami

Piątek

Wtorek

Poniedziałek

Zabieramy ze sobą codziennie : mały plecaczek , mały ręczniczek, legitymację szkolną, ubranie od
wiatru i deszczu, czapeczkę z daszkiem od słońca, ulubione nagrania, dobry humor,
drugie śniadanie, ubranie i buty sportowe.

Szlakiem wrocławskich
krasnali. Wyjście do
Rynku połączone ze
znalezieniem krasnali i
zaznaczeniem ich na
mapie. Legendy
związane z krasnalami.

- zajęcia artystyczne co
najbardziej podobało mi
się na półkolonii.
- popisy dzieci
- uroczyste rozdanie
dyplomów i prac dzieci

Karaoke na wesoło

Nie zabieramy drogocennych rzeczy, elektroniki itp. !

Co dziecko
ma
zabrać ze
sobą ?

-------------

Strój kąpielowy /
kąpielówki,
klapeczki
plażowe, ręcznik
kąpielowy,

------

