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Półkolonie zimowe w Gminie Łapsze Niżne 
Gmina Łapsze Niżne we współpracy ze Szkołą Podstawową w Niedzicy 

zaprasza dzieci z klas I –IV w pierwszej kolejności, 

w przypadku wolnych miejsc dzieci z klas  V – VIII 

  na półkolonie zimowe w Gminie Łapsze Niżne

REKRUTACJA 

PRZYKŁADOWY PROGRAM PÓŁKOLONII

KOSZTY

-    w terminie od 10 do 17 stycznia br.  rodzic zgłasza dziecko na półkolonie za pośrednictwem dziennika 
  elektronicznego do Dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza
- w treści maila wpisuje:
   Imię i nazwisko dziecka,  klasa, preferowana data turnusu, nr telefonu do rodzica
- obowiązuje kolejność zgłoszeń ze względu na ograniczoną liczbę miejsc
- w przypadku list rezerwowych - pierwszeństwo będą miały dzieci najmłodsze 
- w momencie zgłoszenia się zbyt dużej ilości dzieci na dany termin półkolonii, organizatorzy zakładają 
  możliwość zmiany terminu, z jednoczesnym kontaktem z rodzicem dziecka, w celu potwierdzenia zgody 
  na wskazany termin turnusu

I turnus: 30.01.2023 - 03.02.2023 
II turnus: 06.02.2023 - 10.02.2023 

  - liczba miejsc ok. 70 dzieci na turnus  

 - lokalizacja półkolonii ZPO Niedzica 
- dzieci z innych miejscowości będą zabierane z wyznaczonego miejsca

DATY TURNUSÓW

 - 200 zł  za 5 dni 
- zapewniamy wykwalifikowaną kadrę: kierownik + 5 opiekunów/turnus;

- drożdżówkę i ciepły posiłek - II danie oraz dowóz na miejsce

  – Spotkanie organizacyjne, zapoznanie uczestników z regulaminami itp. zajęcia rozwijające Dzień I
  umiejętności komunikacji w grupie, zajęcia profilaktyczne „Aktywne sposoby spędzania czasu wolnego 
  zimą”. Zabawy na lodowisku w Niedzicy 

  – Wyjazd do Zakopanego, spacer ulicami miasta. Poznanie jednej z atrakcji zimowej stolicy Dzień II

  – Zajęcia profilaktyczne „Ze sportem na co dzień”. Zabawy na saneczkach, lepienie bałwanaDzień III
  i innych budowli ze śniegu. Ognisko  (W przypadku złych warunków atmosferycznych - rozgrywki 
  sportowe na sali gimnastycznej).

Dzień IV – Wycieczka do Wieliczki- zwiedzanie kopalni soli
Dzień V – Warsztaty profilaktyczne „Zdrowe odżywianie”. Wyjazd do kina w Nowym Targu. 
 Podsumowanie półkolonii.

UWAGA: I-ego dnia zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00. 
Godziny zbiórek oraz przyjazdów/dojazdów zostaną przekazane za pomocą dzienników elektronicznych 

w szkołach po rekrutacji uczestników.
Informacje szczegółowe znajdą Państwo u Dyrektorów Szkół Podstawowych 

i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu gminy

200 zł za 5 dni 
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