Warsztaty dla dzieci
"Magiczne Stare Miasto" i "Znani Lublinianie"
w QUESTACH
Terminy warsztatów:
16-17.01.2017 warsztaty Questingu „Magiczne Stare Miasto” (obowiązują zapisy)
18-19.01.2017 warsztaty Questingu Quest „Znani Lublinianie” (obowiązują zapisy)
21.01.2017 godz. 12:00 Plac Łokietka – Ratusz (bez zapisów, dla wszystkich chętnych dzieci*
i rodzin spędzających ferie w Lublinie).
Odsłona questów stworzonych na warsztatach „Magiczne Stare Miasto” i „Znani Lublinianie” Każdy
chętny otrzyma tematyczny quest. Przemierzając jego szlak pozna zaułki i zabytki Starego Miasta
oraz historie o dawnych mieszkańcach naszego grodu!
*dzieci pod opieką osób dorosłych
Od 23.01.2017 questy będą również na stałe do pobrania na stronie internetowej
www.krajka-lublin.pl. Każdy będzie mógł wydrukować niezwykły plan wycieczki i korzystając
z wolnego czasu w ferie, zwiedzić indywidualnie o dowolnej porze Stare Miasto.
Dokładny plan każdego z warsztatów:
I dzień (ok. 3,5 godz. zajęć)
- godz. 10:00 spotkanie w sali warsztatowej (wstęp do zajęć)
- spacer po Starym Mieście, związany z tematem questu (ok. 1,5-2 godz.)
- powrót do sali (omawianie spaceru, wstęp do tworzenia questu)
II dzień (ok. 4 godz. zajęć)
- godz. 10:00 spotkanie w sali warsztatowej (tworzenie questu na papierze – rymowanie,
rysowanie)
- krótki spacer po Starym Mieście, sprawdzenie tworzonego questu
- zakończenie warsztatów
Prosimy, by dzieci zabrały ze sobą II śniadanie.
Warsztaty będą odbywać się w przestrzeni Starego Miasta.
Dla kogo warsztaty?
Warsztaty kierowane są do dzieci w wieku od 10 lat, chcących poznać Stare Miasto oraz ich
dawnych mieszkańców. Dla tych którzy lubią lub chcą pobawić się słowami i porymować. Wspólnie
stworzymy QUEST – wyjątkowy sposób zwiedzania Lublina dla dzieci i rodzin!
Zainteresowanych warsztatami odsyłamy również do strony http://questing.pl/co-to-jest-questing

Zapisy:
- chętni mogą zapisywać się na 1 lub 2 warsztaty
- zapisy odbywają się drogą telefoniczną 533 55 30 71, 533 55 34 13
- osoba zapisująca dziecko, na wybrany warsztat zobowiązana jest przesłać na adres biura
(e-mail: biuro@krajka-lublin.pl) oświadczenie, że dziecko będzie brało udział w dwóch dniach
warsztatowych oraz podanie daty urodzenia lub peselu zgłaszanej osoby- dane do ubezpieczenia.
Przesłanie
powyższych
informacji
jest
potwierdzeniem
udziału
dziecka
w warsztatach.
- w każdym warsztacie może uczestniczyć 15 osób.

