
Табір денного перебування «Довкола світа з Фундацією “Розгорни крила” – спорт,
пригода, група, розвиток»

Термін Про що говоримо (головний мотив розваг, зустрічей із 
Гістьми, презентацій, художніх майстер-класів)

Тур 1: 27.06–01.07.2022 Велика Британія, Хорватія, Єгипет, Папуа – Нова Гвінея, 
Куба

Тур 2: 04–08.07.2022 Швеція, Австрія, Грузія, Індія, Мексика

Тур 3: 11–15.07.2022 Словаччина, Греція, Південна Корея, Ботсвана, Аргентина

Місце: Початкова школа №42 в Любліні в районі Чуби, мікрорайон Блонє (ul. Rycerska 9)

Години:  7.00–17.00  (7.00–8.30,  16.00–17.00  –  опіка  у  світлиці,  8.30-16.00  –  реалізація
основної програми)

Вартість: Ціна туру: 500 зл.

Ціна  включає:  всі  елементи  програми  і  матеріали  для  її  реалізації, вхідні  квитки, опіку
штатних вихователів ФРК,  опіку  педагога,  повне харчування  (сніданок,  обід із  двох страв,
підвечірок), страхування від нещасних випадків.

Вік учасників: 6–12 років.

Передбачуваний розмір групи: до 15 дітей.

Відпочинково-спортивна програма: спортивні тренінги, які проводять люблінські спортивні
клуби, щоденна гімнастика, вихід у басейн, кінотеатр, спортивні заняття в гімнастичному залі
та  на  свіжому  повітрі  з  використанням  спортивного  оснащення  (бадмінтон,  футбольні,
волейбольні,  баскетбольні   м’ячі)  та  оснащення  для  відпочинку (гумка  для  стрибків,
анімаційний парашут, линва для перетягування, мішки для стрибків). Крім рухової активності,
ми проводимо художні  розваги,  ігри на свіжому повітрі  на тематику  подорожей,  зустрічі  з
Гістьми – людьми, які подорожували до країн, що є темою даного дня, або живуть у них. Усі
активності пристосовані до індивідуальних можливостей дітей.

Наші стандарти:
 дані  про  табір  денного  перебування ми надсилаємо  до  бази  відпочинку  Міністерства

національної  освіти,  що  гарантує  контроль  кураторії  та  санітарно-епідеміологічної
служби;

 програму занять – починаючи від ідеї й закінчуючи втіленням – готують наші працівники;



 вихователі  –  це  досвідчені  працівники,  які  у  своїй  виховательській  роботі  підвищують
кваліфікацію згідно з місією і цінностями Фундації «Розгорни крила»;

 програма в ході  реалізації  пристосовується до потреб та індивідуальних можливостей
членів групи;

 безпека і турбота про груповий процес – кожна група працює в окремому залі зі своїм
вихователем;

 ми дбаємо про те, щоб час, проведений у таборі денного перебування, залишився в серці
приємним і важливим спогадом на дуже довгий час;

 Довідник табору денного перебування ФРК, який містить технічно-організаційні подробиці
(зокрема, розпорядок дня, що спакувати дитині) ми надсилаємо Батькам наших учасників
перед початком туру.

Як записатися?

 Від 10.06.2022  вишли заявку  на адресу spotkania@rozwinskrzydla.org,  вказуючи  у змісті
повідомлення: ім’я і прізвище дитини, який закінчує клас, рік народження, номер туру, ім’я
і прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти одного з  Батьків / законного
Опікуна,  а також інформацію,  що дитина мешкає і/або навчається в Любліні.  У одному
повідомленні  одне  з  Батьків  /  законний  Опікун  може  записати  свою  дитину/дітей  на
обраний тур/тури табору денного перебування.

 Підтверди  реєстрацію  оплатою   в  розмірі  500  зл.  у  день  отримання  інформації  про
внесення дитини до списку учасників. 

 Заповни  документи  (доступні  на  сайті  rozwinskrzydla.org)  і  передай  до  нашого  офісу
в Любліні (ul.  Piłsudskiego  16) особисто  або  надішли  традиційною  поштою  до  кінця
шкільного року, тобто 24 червня 2022 р.

Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по п’ятницю
від 09:00 до 15:00 год. 
Кількість місць обмежена. 

Кількість місць обмежена. Враховується черговість подання заявки.
Складення  заявки  означає  прийняття  Правил  табору  денного  перебування  з  Фундацією
«Розгорни крила» Канікули 2022.

Завдання реалізується за фінансової підтримки Міста Любліна

mailto:spotkania@rozwinskrzydla.org

