Półkolonie w Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance
03.07.2017- 04.08.2017
10 turnusów - propozycja dla dzieci w wieku 6-13 lat .
5-dniowe turnusy trwają od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Grupa
turnusu liczy 15 osób.
W programie:
projekcje filmowe, warsztaty muzyczne, warsztaty plastyczne, taneczne, karaoke, zabawy
integracyjne, warsztaty ceramiczne, wyjścia na kąpielisko , wycieczki autokarowe i piesze,
zawody i zajęcia sportowe, spacery, gry i zabawy edukacyjno-sportowe, pierwsza pomoc,
zajęcia tematyczne, żeglarstwo i wiele innych atrakcji.
Udział w półkolonii jest odpłatny.
5-dniowy turnus kosztuje 140 zł. W cenie: drugie śniadanie, obiad, napoje, poczęstunek
(owoce, lody itp.), bilety wstępu, przejazdy autokarowe, opieka pedagogiczna, ubezpieczenie.
Terminy i tematyka turnusów w roku 2017:
I turnus: 3-7 lipca MDK “Półkolonia językowo-sportowa 1”
II turnus: 3-7 lipca MDK “Wszystkie dzieciaki kochają zwierzaki”
III turnus: 10-14 lipca MDK “Półkolonia językowo-sportowa 2”
IV turnus: 10-14 lipca MDK „Letnia przygoda”
V turnus: 17-21 lipca MDK „Podróż do Afryki”
VI turnus: 17-21 lipca MDK „ Dla każdego coś fajnego!”
VII turnus: 24-28 lipca HOW „ Żegluj z nami 1”
VIII turnus: 24-28 lipca MDK „W krainie kreatywności”
IX turnus: 31 lipca -4 sierpnia HOW „ Żegluj z nami 2”
X turnus: 31 lipca -4 sierpnia MDK „Wakacyjne szaleństwo”
Nabór trwa do 30 czerwca 2017 :
Aby zapisać dziecko, należy:
1) sprawdzić dostępność miejsc na wybranym turnusie (informacji udziela sekretariat MDK),
2) przelać na konto „Rady Rodziców przy MDK” całość należności za wybrany turnus
(numer konta: 488951 0009 5500 1225 2000 0020 tytuł przelewu: półkolonia letnia, nr
turnusu, imię i nazwisko dziecka),
3) okazać w sekretariacie MDK potwierdzenie dokonanego przelewu,
4) złożyć w sekretariacie MDK dokładnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia Dziecka (formularz
Karty wydawany jest po okazaniu potwierdzenia przelewu) oraz podpisać regulamin.
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Samo dokonanie
przelewu NIE OZNACZA zgłoszenia dziecka ani NIE GWARANTUJE mu miejsca na liście
uczestników półkolonii, zapisy należy dokonać w sekretariacie MDK w Trzciance.
Plany poszczególnych półkolonii mogą ulec modyfikacji.

