
Półkolonie "Dookoła świata z Fundacją Rozwiń Skrzydła - sport, przygoda, grupa, rozwój"

Termin O czym mówimy (główny motyw zabaw, spotkań z 
Gośćmi, prezentacji, warsztatów plastycznych)

Turnus 1: 27.06-01.07.2022 Wielka Brytania, Chorwacja, Egipt, Papua Nowa Gwinea, 
Kuba

Turnus 2: 04-08.07.2022 Szwecja, Austria, Gruzja, Indie, Meksyk

Turnus 3: 11-15.07.2022 Słowacja, Grecja, Korea Południowa, Botswana, Argentyna

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Rycerskiej 9 w Lublinie (Czuby, os. Błonie)

Godziny: 7.00-17.00 (7.00-8.30, 16.00-17.00 opieka świetlicowa, 8.30-16.00 realizacja programu
merytorycznego)

Cena turnusu: 500 zł

Cena zawiera: wszystkie elementy programu i materiały do jego realizacji, bilety wstępu podczas
wyjść,  opiekę  Kadry  Wychowawców  FRS,  opiekę  pedagoga,  pełne  wyżywienie  (śniadanie,
dwudaniowy obiad, podwieczorek), ubezpieczenie NNW.

Wiek uczestników: 6-12 lat

Przewidywana wielkość grupy: do 15 osób

Program rekreacyjno-sportowy:  treningi sportowe prowadzone przez lubelskie kluby sportowe,
codzienna gimnastyka, wyjście na basen, kino, zajęcia sportowe na sali gimnastycznej i świeżym
powietrzu  z  wykorzystaniem  sprzętu  sportowego  (badminton,  piłki  do  piłki  nożnej,  siatkówki,
koszykówki)  oraz  rekreacyjnego  (guma do  skakania,  chusta  animacyjna,  lina  do  przeciągania,
worki  do  skakania).  Oprócz  aktywności  ruchowej  przeprowadzimy  zabawy  plastyczne,  gry  na
świeżym  powietrzu w tematyce podróżniczej, spotkania z Gośćmi - osobami podróżującymi lub
mieszkającymi  w  kraju  będącym  tematem  dnia.  Wszystkie  aktywności  są  dostosowane  do
indywidualnych możliwości dzieci.

Nasze standardy:
 półkolonie zgłaszamy do bazy wypoczynku MEN, co gwarantuje nadzór kuratorium oświaty

i sanepidu;
 program merytoryczny jest przygotowywany od pomysłu do ewaluacji przez naszą kadrę;

 wychowawcy  to  osoby  doświadczone  i  szkolone  w  pracy  wychowawczej  według  misji
i wartości Fundacji Rozwiń Skrzydła;



 program jest na bieżąco dostosowywany do potrzeb i indywidualnych możliwości uczestników
grupy;

 bezpieczeństwo i dbałość o proces grupowy - każda grupa pracuje w swojej sali ze swoim
wychowawcą;

 dbamy, by czas spędzony na półkoloniach pozostał w sercu miłym i ważnym wspomnieniem na
bardzo długo;

 Informator Półkolonijny FRS zawierający szczegóły techniczno-organizacyjne (m.in. plan dnia,
co spakować dziecku) przesyłamy przed turnusem rodzicom naszych uczestników.

Jak się zapisać?

 Od  dnia  10.06.2022  wyślij  zgłoszenie  na  adres  spotkania@rozwinskrzydla.org podając
w  treści:  imię  i  nazwisko  dziecka,  obecnie  kończoną  klasę,  rok  urodzenia,  turnus,  imię
i  nazwisko,  numer  telefonu  oraz  adres  mailowy Rodzica/Opiekuna,  a  także informację,  że
dziecko mieszka i/lub uczy się w Lublinie. W jednym mailu Rodzic/Opiekun prawny może
zapisać swoje dziecko/dzieci na wybrany turnus/turnusy półkolonii.

 Potwierdź zapis wpłatą w wysokości 500 zł w dniu otrzymania informacji o przyjęciu dziecka na
listę uczestników. 

 Wypełnij  dokumenty (do pobrania na rozwinskrzydla.org) i  dostarcz do naszego biura przy
Piłsudskiego  16  w  Lublinie  osobiście  lub  pocztą  tradycyjną  do  końca  roku  szkolnego,
tj. 24 czerwca 2022.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Wysłanie  zgłoszenia  jest  równoznaczne  z  akceptacją  Regulaminu  Półkolonii  z  Fundacją  Rozwiń
Skrzydła Wakacje 2022.

Więcej informacji:
Fundacja Rozwiń Skrzydła
al. Józefa Piłsudskiego 16 Lublin
tel. 81 44 80 057, 690 798 935
e-mail: spotkania@rozwinskrzydla.org 
rozwinskrzydla.org

Zadanie realizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin

mailto:spotkania@rozwinskrzydla.org

