
Półkolonie z programem rekreacyjno-sportowym 
"Dookoła świata z Fundacją Rozwiń Skrzydła - sport, przygoda, grupa, rozwój - Ferie 2023"

 

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: 600 zł

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

wiek uczestników: 6-12 lat

program rekreacyjno-sportowy obejmuje rozwój:
 fizyczny (codzienne aktywności ruchowe prowadzone z udziałem gości specjalnych z lubelskich

klubów sportowych oraz animatora sportu), 
 społeczny (zajęcia w grupach wiekowych, gdzie akcent położony jest na spotkanie i dobrą relację,

integrację, uważność wychowawczą, budowania porozumienia, współpracę i współdziałanie, spo-
tkania z gośćmi z innych krajów, akcentowanie ważności i indywidualności każdego dziecka), 

 emocjonalny (wzmacnianie poczucia wartości i sprawczości, komunikacja dobrej relacji, obecność
pedagoga, monitoring procesu grupowego), 

 intelektualny  (program  z  wykorzystaniem  metod  pedagogiki  zabawy  i  psychologii  twórczości,
obejmuje łączenie teorii z praktyką, bezpośrednim doświadczaniem, poznawaniem poprzez zmy-
sły, dostosowanie metod pracy do potrzeb i możliwości dzieci, warunków pogodowych i przede
wszystkim procesu grupowego).

cel: chcemy,  aby  Wasze  dzieci  wracały  do  domu  radosne,  zmęczone  😊 i…  mocniejsze
wewnętrznie.  Będziemy  stwarzać  okazje  do  doświadczeń  społecznych,  konstruować  sytuacje
wychowawcze w celu wydobycia mocnych stron, talentów, kreowania odwagi i umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach trudnych. Chcemy współpracować z Wami i dawać informacje zwrotne. Chcemy
zapewnić dziecku dobry czas. 

termin temat

turnus 1: 16-20.01.2023 Chiny, Portugalia, Katar, Etiopia, Chile

turnus 2: 23-27.01.2023 Irlandia, Węgry, Izrael, Filipiny, Jamajka



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

i sanepidu;
 wychowawcy to osoby doświadczone i szkolone w pracy wychowawczej według misji i wartości

FRS;
 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.

zapisy:

 od dnia  05.01.2023 należy wysłać 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.

 wpłaty w wysokości 600 zł należy dokonać w dniu otrzymania informacji o przyjęciu dziecka na
listę uczestników. 

 należy wypełnić dokumenty (do pobrania na rozwinskrzydla.org) i dostarczyć do biura Fundacji
przy Piłsudskiego 16 w Lublinie osobiście lub pocztą tradycyjną do 10.01.2023 r.

Wysłanie  zgłoszenia  jest  równoznaczne  z  akceptacją  Regulaminu  Półkolonii  z  Fundacją  Rozwiń
Skrzydła Ferie 2023.

Zadanie realizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin

http://rozwinskrzydla.org/
mailto:spotkania@rozwinskrzydla.org

