
PROPOZYCJA INFORMACJI OD PODMIOTÓW 

I. Nazwa i adres podmiotu wraz z danymi kontaktowymi.
Stowarzyszenie "Gang Poszukiwaczy Szczęścia” 

20-068 Lublin ul. Leszczyńskiego 23

Kontakt: Beata Tomczak tel. 513091118, email: stowarzyszenie.gps@gmail.com

II. Nazwa własna zadania (np. półkolonie, warsztaty turystyczno-krajoznawcze, 
warsztaty kulturalne, zajęcia sportowe …)

półkolonie „Wakacje z Gangiem”
III. Termin realizacji zadania (dla poszczególnych elementów zadania)

25.06-6.07.2018, 16.07-27.07.2018

Data
25.06-6.07.2018, 16.07-

27.07.2018 

Godziny
9.00 - 15.00 

Miejsce realizacja zadania
Lublin ul. Żołnierzy Niepodległej

5 (d. I Armii WP)
IV. Opis zadania, w tym szczegółowe wymagania, ważne informacje.

Projekt będzie polegał na zorganizowaniu półkolonii dla dzieci szkolnych w czasie 
wakacji letnich. Turnus przewidziany jest dla 10 dzieci, codzienne zajęcia będą trwa-
ły 6 h. Spotkania będą odbywać się w lokalu Stowarzyszenia przy ul. Żołnierzy Nie-
podległej (d.I Armii WP) 5. Dzieci będą brać udział w ciekawych zajęciach i spotka-
niach z interesującymi ludźmi. W program zajęć będą wchodziły warsztaty z wyko-
rzystaniem dramy stosowanej, żonglerki, zajęcia rękodzielnicze. Dzieci będą brać 
udział w przedstawieniu nie tylko jako widzowie, ale przede wszystkim jako aktywni 
twórcy spektaklu interaktywnego. Planujemy również zorganizowanie aktywnego 
wypoczynku zarówno w miejscu spotkań jak i połączonego z wycieczkami. Wszyst-
kie przewidywane przez nas formy aktywności kładą nacisk na oderwanie dzieci od 
tabletów i laptopów i pokazanie własnej kreatywności jako samowystarczalnej inspi-
racji. Podpowiedziami będą przykłady zabaw i gier z opowiadań babć i dziadków. 
Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 7-13 lat z dzielnicy Śródmieście oraz Cze-
chów Południowy.

V. Zapisy
Data rozpoczęcia 
zapisów
od 14.06 do 
rozpoczęcia 
półkolonii lub 
wyczerpania miejsc 

Godziny prowadzenia
zapisów
8-20

Dane kontaktowe w zakresie 
zapisów:
- telefon 513091118 
- e-mail

VI.  Koszt uczestnictwa:
bezpłatne

VII.  Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej z ramienia 
podmiotu za koordynację akcji, w tym przekazywanie informacji.



 
Koordynator projektu: Ewa Górecka tel. 668198909 email: stowarzyszenie.gps@g-
mail.com

Udzielanie bieżących informacji: Beata Tomczak tel. 513091118 

VIII.  Zapotrzebowanie na plakaty promocyjne (ilość sztuk): 1 szt
UWAGA

Informacja powinna być przekazana w pliku edytowalnym, umożliwiającym 
kopiowanie i redagowanie informacji na stronę internetową.

Do informacji należy dołączyć logotyp podmiotu w formacie jpg i pdf 
wygenerowanych w krzywych.


