
Fundacja  Karuzela  Aktywności  zaprasza do  uczestnictwa  w  akcji  Lato w  mieście,
podczas której będą organizowane półkolonie o psach.

Tytuł wydarzenia: Półkolonie o psach My i Psy

W każdym tygodniu przewidujemy zajęcia merytoryczne z udziałem psów, spotkania
z  osobami,  których  praca  jest  związana  ze  zwierzętami  np.  trener  psów,
behawiorysta, osoba prowadząca dom tymczasowy, groomer itp., wyjścia do miejsc
związanych  z  psami  jak  np.  salon  groomerski,  lecznica  weterynaryjna,  hodowla
psów, schronisko, gospodarstwo agroturystyczne (w zależności od tematu tygodnia),
a także warsztaty wykonywania zabawek dla psów (szarpaki, maty węchowe itp.),
zabawy na placu zabaw, odwiedzanie miejsc kultury oraz zajęcia sportowe. 
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 18, Ul. Długosza 8,

Termin/ Czas trwania/ Data i Godzina wydarzenia:

Od 7:30 do 16:30
• 27.06 – 01.07.2022 – temat: Jak zostać najlepszym przyjacielem swojego 

psa?
• 04.07 – 08.07.2022 – temat: Skąd wziąć psa? – hodowla, schronisko, dom 

tymczasowy
• 11.07 – 15.07.2022 – temat: Psie zmysły
• 18.07 – 22.07.2022 – temat: Szkolenie psa – wychowanie czy nauka 

sztuczek?
Koszt

– 650 zł/osobę/tydzień – dla uczestników poprzednich edycji naszych działań wakacyjnych i 
zimowych, rodzeństwa i w przypadku zapisu więcej niż jednego dziecka niespokrewnionego 
(z koleżanką, kolegą) oraz przy zapisie na dwa turnusy,
– 700 zł /osobę/tydzień – w pozostałych sytuacjach,
(prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 20% do tygodnia po wpisaniu na listę; pozostałą 
kwotę należy wpłacić na 10 dni przed rozpoczęciem turnusu) 

Uwagi 
Zapisy: tel. 509452187, myipsy@fundcjakaruzela.org.pl
Kontakt
Zapisy: tel. 509452187, myipsy@fundcjakaruzela.org.pl



Fundacja  Karuzela  Aktywności  zaprasza do  uczestnictwa  w  akcji  Lato w  mieście,
podczas której będą organizowane otwarte warsztaty umiejętności życiowych. 

Tytuł wydarzenia: Otwarte warsztaty umiejętności życiowych dla dzieci 7-10 lat

Na warsztatach uczestnicy będą próbować swoich sił w:
- szyciu,
- gotowaniu,
- majsterkowaniu,
- rękodziele,
Miejsce realizacji: Filia Nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, ul. Kiepury 5A

Termin/ Czas trwania/ Data i Godzina wydarzenia:

W godz. 10:00 – 12:00
Od poniedziałku do piątku 22-26.08.2022

Koszt
Bezpłatne

Uwagi 
Zapisy: tel. 505 780 287, malgorzata@fundacjakaruzela.org.pl

Kontakt
Zapisy: tel. 505 780 287, malgorzata@fundacjakaruzela.org.pl


