
Fundacja Karuzela Aktywności zaprasza do uczestnictwa w akcji Lato w mieście, podczas 
której będą organizowane Zajęcia kulturalne „Lato w mieście 2021”.

I. Tytuł wydarzenia: Warsztaty rękodzielnicze dla dzieci 7-11 lat

Warsztaty  rękodzielnicze  podczas  których uczestnicy  będę  uczyć się  wykonywać  różne

przedmioty  technikami  rękodzielniczymi  takimi  jak:,  decoupage,  koraliki  szklane  i

drewniane, koraliki pysla, makrama, zimna porcelana, malowowanie na materiale, quilling,

filcowanie na sucho, szydełkownie, szycie ręczne i na maszynie. W przeciągu 6 tygodni

odbędą  się  3  warsztaty  dotyczące  każdej  z  technik.  Uczestnicy  będą  wykonywać  np.

zakładki do książek, podkładki pod kubki, pudełka na skarby itd. Jednorazowo warsztaty

będą  trwały  2  godziny.  Wszystkie  dzieła  uczestnicy  i  uczestniczki  zabierają  ze  sobą.

Zapraszamy dzieci w wieku 7 -11 lat. 

Termin : 
28.06 – 06.08.2021 r. codziennie, w godz. 13:00 – 15:00

Koszt : 15 zł/osobę/warsztat, bezpłatny dla dzieci uczestniczących w półkoloniach My i Psy

 
Czas trwania :  2 godziny

Uwagi :
miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Długosza 8, Lublin
maksymalna liczba miejsc na jeden warsztat - 15

Zapisy: 
telefoniczne pod nr 509 452 187 lub 690 644 187 
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II. Tytuł wydarzenia: Warsztaty tik-tokowe (filmowe) dla młodzieży 12-16 lat

Warsztaty  dla  młodzieży  podczas  których,  uczestnicy  i  uczestniczki  będą  ćwiczyć

umiejętność  tworzenia  krótkich,  tematycznych  filmików.  Tik-tok  to  platforma

społecznościowa  na  której  użytkownicy  umieszczają  krótkie  filmiki.  Naszym  celem  jest

nauczyć młodzież robienia takich filmików, ale z przekazem społecznym, refleksją, tak aby

zbliżały  się  do  sztuki.  Temat,  który  chcemy zaproponować  będzie  dotyczył  właściwego

traktowania  psów  i  ich  miejsca  w  społeczności  ludzkiej.  Jeden  pełny  cykl  warsztatowy

obejmuje 5 warsztatów trwających przez kolejnych 5 dni.  Codziennie uczestnicy wezmę

udział w 3 godzinach warsztatów. Zapraszamy

Termin : 
16.08 – 20.08.2021 r. codziennie, w godz. 9:00 – 12:00

Koszt : 160,00 zł/osoba/cały cykl, bezpłatny dla uczestników półkolonii My i Psy

 
Czas trwania :  3 godziny

Uwagi :
miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Długosza 8, Lublin
wymagane uczestnictwo w całym cyklu – nie ma możliwości zapisu na jeden dzień

Zapisy: 
telefoniczne pod nr 509 452 187 lub 690 644 187 
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III. Tytuł wydarzenia: Warsztaty animacji poklatkowej dla młodzieży 12 – 16 lat

Warsztaty dla młodzieży podczas których, uczestnicy i uczestniczki nauczą się tworzenia

filmów techniką animacji poklatkowej i stworzą razem jedną animację. Jej tematem będzie .

odpowiedzialności za oswojenie zwierzęcia lub przyjaźni pomiędzy człowiekiem i psem -

temat  wybiorą  sami  uczestnicy.  Jeden  pełny  cykl  warsztatowy  obejmuje  5  warsztatów

trwających  przez  kolejnych  5  dni.  Codziennie  uczestnicy  wezmę udział  w  3  godzinach

warsztatów. Zapraszamy

Termin : 
23.08 – 27.08.2021 r. codziennie, w godz. 9:00 – 12:00

Koszt : 160,00 zł/osoba/cały cykl, bezpłatny dla uczestników półkolonii My i Psy
 
Czas trwania :  3 godziny

Uwagi :
miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Długosza 8, Lublin
wymagane uczestnictwo w całym cyklu – nie ma możliwości zapisu na jeden dzień

Zapisy: 
telefoniczne pod nr 509 452 187 lub 690 644 187 

IV. Tytuł wydarzenia: Półkolonie My i Psy dla dzieci 7 – 11 lat

Tradycyjnie już zapraszamy na półkolonie z psami! Nasze półkolonie to spotkania ze 

zwierzętami i ludźmi zakręconymi na ich punkcie, to wypoczynek połączony z nauką 

poprzez działania praktyczne, okazja do poznawania nowych osób, kształtowania i 

doskonalenia umiejętności społecznych i nauka życia w grupie. W każdym tygodniu 

przewidujemy także wyjście do kina, zajęcia plastyczne i sportowe.  Szczegóły na 

www.myipsy.pl
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Termin : 
– 28.06 – 02.07.2021 – temat: Psie zmysły
– 05.07 – 09.07.2021 – temat: Skąd wziąć psa? – hodowla, schronisko, dom tymczasowy
– 12.07 – 16.07.2021 – temat: Jak zostać najlepszym przyjacielem swojego psa?
– 19.07 – 23.07.2021 – temat: Brygada PP (przewodnik – pies, współpraca ludzi i psów)
– 26.07 – 30.07.2021 – temat: Chcę zwierzaka! – pies, kot, gryzoń, a może gad?
– 02.08 – 06.08.2021 – temat: Szkolenie psa – wychowanie czy nauka sztuczek? 

Koszt : 
– 575,00 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, (przy 
zapisie na 3 i więcej turnusów udzielamy rabatu indywidualnego),
– 630 zł /osobę/tydzień – w pozostałych sytuacjach, 

 
Czas trwania :  turnus trwa 5 dni
Uwagi : miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Długosza 8, Lublin
Zapisy:  telefoniczne pod nr 509 452 187 lub 690 644 187 

V. Tytuł wydarzenia: Półkolonie My i Psy dla młodzieży 12-15 lat

Zupełnie nowa propozycja dla tej grupy wiekowej, gdyż będziemy pracować metodą 

projektu. Oprócz zajęć z i o psach, uczestnicy wezmą udział w zajęciach medialnych 

podczas których będą tworzyć materiały promujące wiedzę o właściwym traktowaniu 

psów oraz wykonają dużo, dużo, zabawek, które następnie przekażemy do schronisk 

dla bezdomnych zwierząt.  Szczegóły na www.myipsy.pl
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Termin : 
– 16.08 –20.08.2021 – temat: Język „psiolski”
– 23.08 – 27.08.2021 – temat: Człowiek – najlepszy przyjaciel psa? 

Koszt : 
– 575,00 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, (przy 
zapisie na 3 i więcej turnusów udzielamy rabatu indywidualnego),
– 630 zł /osobę/tydzień – w pozostałych sytuacjach, 

 
Czas trwania :  turnus trwa 5 dni

Uwagi :
miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Długosza 8, Lublin

Zapisy: 
telefoniczne pod nr 509 452 187 lub 690 644 187 


