
Напівтабір з денним перебуванням з рекреаційною та спортивною програмою 

"Навколо світу з Фондом «Розправ Крила» - спорт, пригоди, група, розвиток - Канікули
2023".

 

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

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

Вартість табору: 600 злотих
До вартості включено: всі елементи програми та матеріали для її виконання, вхідні квитки під
час можливих екскурсій, супровід тьюторів ФРК, повне харчування (сніданок, обід з двох страв,
полуденок), страхування від нещасних випадків (NNW).

вік учасників: 6-12 років

Hекреаційна та спортивна програма передбачає розвиток:
- фізичний (щоденні  фізичні вправи,  які  проводяться зі  спеціальними гостями з люблінських
спортивних клубів та спортивним аніматором), 
- соціальний (заняття у вікових групах, де акцент робиться на знайомстві та добрих стосунках,
інтеграції, виховній уважності, побудові взаєморозуміння, співпраці та взаємодії, зустрічі гостей
з інших країн, підкресленні важливості та індивідуальності кожної дитини), 
-  емоційний  (посилення  почуття  цінності  та  розширення  можливостей,  комунікація  добрих
стосунків, присутність педагога, спостереження за груповим процесом), 
-  інтелектуальний  (програма  з  використанням  методів  ігрової  педагогіки  та  креативної
психології, передбачає поєднання теорії та практики, безпосереднього досвіду, навчання через
органи  чуття,  адаптацію  методів  роботи  до  потреб  та  здібностей  дітей,  погодних  умов  і,
насамперед, групового процесу).

Мета: хочемо, щоб ваші діти поверталися додому щасливими, втомленими 😊 і... внутрішньо
сильнішими. Будемо створювати можливості для отримання соціального досвіду, конструювати
розвиваючі  ситуації  для виявлення сильних сторін,  талантів,  формувати сміливість  і  вміння
справлятися зі складними ситуаціями. Хочемо співпрацювати з вами і давати зворотній зв'язок.
Хочемо, щоб ваша дитина добре провела час.

Дати Тема

Табір 1: 16-20.01.2023 Китай, Португалія, Катар, Ефіопія, Чилі

Табір 2: 23-27.01.2023 Ірландія, Угорщина, Ізраїль, Філіппіни, Ямайка



наші стандарти:
 ми звітуємо наші напівколонії до бази даних відпочинку Міністерства національної освіти,

що гарантує нагляд Кураторії освіти та санітарної інспекції;
 вихователі мають досвід та підготовку до виховної роботи відповідно до місії та цінностей

ФРК;
 програма постійно коригується відповідно до потреб та індивідуальних здібностей 

учасників групи;
 безпека та увага до групового процесу - кожна група працює в окремій кімнаті зі своїм 

тьютором;
 дбаємо про те, щоб час, проведений у напівтаборі, залишився приємним і важливим 

спогадом у серці на дуже довгий час;
 Посібник напівтабору ФРК, що містить технічні та організаційні деталі (наприклад, 

щоденний розклад),
Посібник FRS Half-Camp Guide з технічними та організаційними деталями (наприклад, 
розпорядок дня, що взяти з собою дитині) надсилається батькам наших учасників перед 
початком табору.

Реєстрація:

 З 05.01.2023 р. необхідно надіслати заявку на електронну адресу 
spotkania@rozwinskrzydla.org з наступною інформацією: ім’я та прізвище дитини, клас, 
який закінчує, рік народження, табір, ім'я, номер телефону та адреса електронної пошти 
батьків/опікунів, а також інформація про те, що дитина проживає та/або навчається в 
Любліні. В одному електронному листі батьки/опікуни можуть записати свою дитину/дітей 
до обраного(их) табору(ів).

 оплата 600 злотих повинна бути здійснена в день отримання інформації про прийняття 
дитини до списку учасників. 

 документи необхідно заповнити (завантажити на сайті rozwinskrzydla.org) та доставити до
офісу Фонду за адресою: Piłsudskiego 16 в Любліні особисто або поштою до 10.01.2023 
року.

Відправлення заявки є рівнозначним прийняттю Регламенту напівтабору з Фондом 
«Розправ Крила»

Завдання реалізовано за фінансової підтримки міста Люблін

mailto:spotkania@rozwinskrzydla.org

