
Фундація «Карусель активності»  запрошує до участі в акції «Літо в місті», під час
якої буде організовано табір денного перебування, присвячений собакам.

Назва заходу: Табір денного перебування «Ми і собаки»
Щотижня  передбачаємо  заняття  з  участю  собак,  зустрічі  з  людьми,  чия  робота
пов’язана  з  тваринами, напр.,  собачий  тренер,  біхевіорист,  керівник  тимчасового
будинку  для  тварин,  грумер  тощо,  відвідання  місць,  пов’язаних  із  собаками,
наприклад,  грумерський  салон, ветеринарна  клініка,  розплідник  собак,  притулок,
агротуристичне  господарство  (залежно  від  теми  тижня),  а  також  майстер-клас  із
виготовлення собачих іграшок (канати,  килимки для розвитку нюху тощо),  розваги на
ігровому майданчику, відвідання місць культури та спортивні заняття. 

Місце проведення: Початкова школа №18 в Любліні (ul. Długosza 8).

Термін / Тривалість / Дата і година події:
Від 7:30 до 16:30

• 27.06 – 01.07.2022 – тема: Як стати найкращим другом свого собаки?
• 04.07 – 08.07.2022 – тема: Звідки взяти собаку? – розплідник, притулок, 

тимчасовий будинок
• 11.07 – 15.07.2022 – тема: Собачі органи чуття
• 18.07 – 22.07.2022 – тема: Дресирування собаки – виховання чи навчання 

трюків?
Koszt

– 650 зл./дитина/тиждень – для учасників наших попередніх заходів під час зимових чи
літніх канікул, для двох і більше дітей з однієї сім’ї, у випадку, коли разом записуються 
двоє і більше неспоріднених дітей (із другом, подружкою), та у випадку запису на два 
тури,
– 700 зл./дитина/тиждень – у решті випадків
(просимо внести завдаток у розмірі 20% упродовж тижня після внесення до списку; 
решту суми необхідно заплатити за 10 днів до початку туру). 

Примітка: 
Реєстрація за тел. 509452187, myipsy@fundcjakaruzela.org.pl
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.

Контакт:
Реєстрація за тел. 509452187, myipsy@fundcjakaruzela.org.pl
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Фундація «Карусель активності»  запрошує до участі в акції «Літо в місті», під час
якої буде організовано табір денного перебування, присвячений побутовим умінням.
 
Назва заходу: Відкриті майстер класи з побутових умінь для дітей 7–10 років
На майстер-класах учасники випробують свої сили у:
- шитті,
- готуванні їжі,
- майструванні,
- рукоділлі,
Місце проведення: Філія №29 Міської публічної бібліотеки ім. Ієроніма Лопацінського у
Любліні (ul. Kiepury 5A)

Термін / Тривалість / Дата і година події:
Від 10:00 до 12:00 год.
З понеділка по п’ятницю в період 22–26.08.2022 р.

Вартість:
Безкоштовно

Примітка:
Реєстрація за тел. 505 780 287, malgorzata@fundacjakaruzela.org.pl

Контакт:
Реєстрація за тел. 505 780 287, malgorzata@fundacjakaruzela.org.pl

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.
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