PÓŁKOLONIE LETNIE 2017 z Fundacją „Animada”
"KOLOROWE LATO W MIEŚCIE"

ORGANIZATOR PÓŁKOLONII -

Fundacja „Animada” z siedzibą ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław,
KRS 0000455294

MIEJSCE PÓŁKOLONII

CREATOR Strefa Spotkań - ul. Szybowcowa 23, 54-130 Wrocław
oraz miejsca przewidziane w planach wyjść

TURNUSY PÓŁKOLONII
I turnus 26-30.06.2017
II turnus 03-07.07.2017
III turnus 10-14.07.2017
IV turnus 14-18.08.2017
V turnus 21-25.08.2017
VI turnus 28-31.08.2017

WIEK UCZESTNIKÓW
KOSZT PÓŁKOLONII

5-16 lat w podziale na grupy wiekowe
230,-zł. (w cenie: opieka wykwalifikowanej kadry 10 godzin dziennie, bilety
wstępów na atrakcje. Rodzice nie ponoszą opłat za przejazdy
komunikacją miejską. Cena zawiera również obiady - drugie danie,
napoje i deser - posiłki przygotowywane w restauracji w Creatorze
(VI turnus w cenie 200zł.)

PROGRAM PÓŁKOLONII
Każdy dzień półkolonii ma inną atrakcję. Do obiadu codzienne są wyjścia, po obiedzie zajęcia odbywają się
w Creatorze oraz w parku i na boiskach w pobliżu ( w zależności od pogody). Planowane atrakcje to m.in.
wyjście do kina Helios w Magnolii (w każdym tygodniu inny film),), Bobolandia, ZOO, wyjście do muzeum
(Muzeum Figur woskowych i postaci bajkowych/ Muzeum Pana Tadeusza/ Centrum Historii
Zajezdnia/Hydropolis - w zależności od turnusu), kręgle, warsztaty plastyczne, pokazy talentów, karaoke,
dyskoteki, warsztaty tematyczne i wiele innych atrakcji.
W czasie każdego turnusu będzie wyjście do kina, kręgle i nad wodę oraz jedna większa atrakcja z podanych
wyżej, tak, żeby turnusy się różniły. W czasie każdego z turnusów będą też różne warsztaty tematyczne.
ZAPISY DZIECKA NA PÓŁKOLONIE KROK PO KROKU
1. Przesłanie zgłoszenia na adres annajantas@wp.pl lub sms-em pod nr 579-077-363
W zgłoszeniu należy podać:
a) imię i nazwisko dziecka

b) wiek, klasa
c) szkoła, do której dziecko uczęszcza
d) tel. do rodziców, adres e-mail
e) turnus półkolonii
2.Po otrzymaniu drogą mailową potwierdzenia o dostępności miejsca -uregulowanie opłaty za półkolonie
Kwota: 230,-zł.
Turnus VI (4-dniowy) – kwota 200,-zł.
Konto do wpłat: Fundacja „Animada” Nr konta 91 2030 0045 1110 0000 0416 4520
tytuł wpłat: półkolonie letnie, turnus ___, imię i nazwisko dziecka

Opłaty za półkolonię można dokonywać w ratach – pierwsza wpłata 50,-zł. w terminie 5 dni od zgłoszenia
Pełną opłatę za półkolonię należy wnieść na konto, nie później niż do 10.06.2017 w przypadku turnusów
I, II i III oraz do 10.07.2017 w przypadku turnusów IV, V i VI)

3.Po zaksięgowaniuwpłaty (lub pierwszej wpłaty w przypadku płatności na raty)na Państwa adres mailowy
zostanie przesłana karta kwalifikacyjna oraz kolejne informacje - szczegóły dotyczące składania kart oraz
sprawy organizacyjne dotyczące półkolonii.
Brak wpłaty całościowej w podanych terminach będzie równoznaczny z rezygnacją z półkolonii, a miejsce
zostanie udostępnione dla dzieci z listy rezerwowej.
4. Złożenie dokumentów na półkolonie według informacji podanych w mailu od nas.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
Anna Jantas – koordynator wypoczynku letniego
e-mail: annajantas@wp.pl (preferowana forma kontaktu)
telefon: 579-077-363
(telefon od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-21:00, a w soboty w godz. 10-20:0

