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Uczniowski Klub
Sportowy "ELEKTRYK"

Wakacje z edukacją
na Orliku zw
Elektryku

503 197 053
rekrutacja od 1
czerwca

1 - 8 lipiec
ul. Toruńska
77/83

Zajęcia sportowe na Orliku dla dzieci i młodzieży w wieku
od 6 do 18 lat : gra w piłkarzyki, gry zręcznościowe, piłka
nożna i mini piłka nożna. Dodatkową atrakcją będą
turnieje gier planszowych i quizy językowe.

Fundacja ARI ARI

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Okręgowy

Budowanie
Włocławka z
klocków LEGO

Wakacje z pasją

792 777 398

54 411 99 86

Inicjatywa skierowana do młodych włocławian i ich
opiekunów. Dzieci będą budowały z klocków LEGO
charakterystyczne budynki Włocławka, przy okazji
jednodniowa
zapoznaja się z historią tych miejsc. Animatorzy pomogą
otwarta impreza
zbudować budowle z ok. 15 tys. klocków. Budowle
zostaną sfotografowane a autorzy najciekawszych prac
nagrodzeni podczas wystawy zdjęć.

3 - 21 lipiec
ul. Kaliska 1,
ul. Barska 29

Półkolonie dla dzieci z Ognisk TPD przy ul. Kaliskiej i
Barskiej oraz Środowiskowych Ognisk Wychowaczych
TPD . W programie zajęcia sportowe, plastyczne,
zwiedzanie zabytków Włocławka , wyjścia do kina, na
kręgielnię i basen. Dodatkową atrakcją będą zajęcia z
języka angielskiego w formie zabawy.

Fundacja Caietanus

Zespół Szkół Katolickich

Fundacja "Samotna
Mama"

Szkoła Podstawowa
Nr 14

Leśne wakacje - bez
granic

Happy holideyspółkolonie
językowe z
Długoszem

Wakacje z językami
świata

Wakacje w mieście

501 531 062
rekrutacja od 15
czerwca

I turnus 7 - 11
sierpień,
II turnus 14 - 18
sierpień,
III turnus 21 - 25
sierpień
ul. Ziębia 13

724 399 413
rekrutacja od 10
czerwca

I turnus 26-30
czerwiec,
II turnus 21 -25
sierpień
ul. Łęgska 26

606 630 169
rekrutacja od 30
maja

I turnus 3 - 8
lipiec,
II turnus 10 - 15
lipiec,
III turnus 17 - 22
lipiec
ul. Okrężna 21

692 104 868
rekrutacja od 1
czerwca

Trzy 5-dniowe turnusy w Ośrodku Edukacji Ekologicznej
w Nadleśnictwie Włocławek m.in. dla dzieci
korzystających ze wsparcia MOPR. W programie
warsztaty edukacyjno-rzeźbiarkie, plastyczno-malarskie,
garncarskie,wikliniarskie, terenowe, z hortiterapii,
zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz zajęcia z języka
angielskiego i migowego. Półkolonie zakończy impreza
integracyjna dla wszystkich uczestników.
W programie warsztaty językowe ( angielski, niemiecki,
elementy języka migowego i łacina) z wykorzystaniem
gier planszowych, zajęcia sportowe na świeżym
powietrzu i na siłowni, zajęcia z robotyki przy
wykorzystaniu specjalnych zestawów klocków LEGO,
plener malarski, kino, park linowy i kręgielnia. Na
zakończenie zorganizowany zostanie turniej gier
planszowych . W półkoloniach wezmą udział m.in dzieci i
młodzież z włocławskich placówek opiekuńczowychowawczych.
Trzy 6-dniowe turnusy przede wszystkim dla dzieci z
Leopoldowa i podopiecznych świetlic środowiskowych
MOPR w wieku od 10 do 14 lat. W programie zajęcia
językowe w formie zabawy ze studentami z Chin, Gruzji i
Włoch, gry i zabawy sportowe, warsztaty taneczne ,
plener malarski , kino, basen oraz wycieczka do mariny
YCA w Zarzeczewie.

W programie zabawy edukacyjne z językiem angielskim,
konkurs piosenki angielskiej, nauka podstawowych
26 czerwiec -7 znaków alfabetu Morse'a, nadawanie znaków, warsztaty
lipiec
w Muzeum Etnograficznym I Włoclawskim Centrum
ul. Bukowa 9 edukacji Ekologicznej, kino, nauka pływania na basenie,
kręgielnia i zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Uczniowski Klub
Sportowy 19-Michelin

Ciekawscy na
t(r)opie

601 262 596
rekrutacja od 10
czerwca

W programie półkolonii dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
warsztaty teatralne, ekologiczne i chemiczne, spotkania
z kulturą - dzień angielski, włoski i niemiecki, wyjazd na
3-14 lipiec
kręgielnię i do parku linowego, wizyta w stajni i
ul. Szkolna 13 przejażdżka wozem konnym, pieszy rajd nad jezioro Łuba
zakończony ogniskiem oraz konkursy sportowe i
plastyczne.
I turnus 26
czerwiec- 1
lipiec,
II turnus 3 - 8
lipiec
ul. Piwna 1a

Włocławski Klub Karate
Kyokushin

Półkolonie letnie;
nauka, sport,
zabawa

601 660 458
rekrutacja od 30
maja

Stowarzyszenie
Trampolina dla Polski

Trampolinowy
koniec wakacji z
ANWILEM

608 731 037
rekrutacja od 14
sierpnia

Chorągiew KujawskoPomorska Związku
Harcerstwa Polskiego
Hufiec Włocławek

Harcerskie
półkolonie z Bazą
Przygody

793 147 147
rekrutacja od 25
czerwca

Dwa turnusy dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat. W
programie zajęcia sportowe- tenis, karate, badminton,
tenis stołowy,zajęcia na siłowni, miniturnieje i
konkursy.Zajęcia plenerowe- rejs stakiem i park linowy.
Nauka w formie zabawy języka angielskiego oraz
podstawowych zwrotów języka japońskiego.

Półkolonie na zakończenie wakacji. W programie "Wieża
28-31 sierpień Babel" - dzień zabaw językowych, którego zwieńczeniem
ul. Ostrowska 8 będzie chodnikowe graffiti przedstawiające językową
wieże Babel, wyjście do parku linowego połączone z
ogniskiem i tuniejami sportowymi, kino i wodne atrakcje.
7-dniowe półkolonie dla dzieci w wieku od 8 do 15 lat. W
programie zajęcia w parku linowym, kino i basen. Nie
zabraknie również elementów typowo harcerskich jak
23-29 sierpień zajęcia w terenie, szkolenie z pierwszej pomocy, gry
ul.Szpitalna 33
terenowe, nauka alfabetu Morse'a czy ogniska. Na
zakończenie półkolonii uczestnicy zorganizują grę
miejską adresowaną do mieszkańców Włocławka.

Prafia Najświętszego
Serca Jezusowego

3-tygodniowe półkolonie . W programie gry i zabawy
integracyjne z wykorzystaniem elementów i słownictwa
zakresu języka angielskiego, rosyjskiego oraz migowego,
Przyjemne z
pożytecznym, czyli
31 lipiec - 25 łamigłówki językowe, odgrywanie scenek tematycznych,
608 731 037
gry planszowe. Zajęcia sportowe, wodne szaleństwa, gry
trampolinowosierpień
rekrutacja od 1 lipca
ul. Ostrowska 8 terenowe ,wycieczki rowerowe , zajęcia plastyczne i
anwilowa recepta
zabawy muzyczne, wyjście do kina i na kręgielnię.
na wakacyjną nudę
Uczestnicy będą prowadzić kronikę półkolonii oraz
tablicę pogodową w języku angieskim, która pozwoli
planować atrakcje na poszczególne dni.

YACHT CLUB ANWIL
Stowarzyszenie

Aktywny wypoczynek nad wodą dla dzieci i młodzieży w
formie dziennych pobytów w Marinie w Zarzeczewie. W
programie zajęcia z bezpiecznego korzystania z wody i
sprzętu pływającego, rejsy żaglówkami, motorówkami,
edukacja ekologiczna w oparciu o florę i faunę Zatoki
Zarzeczewo. Dodatkową atrakcją będzie nauka
podstawowych węzłów, poznanie znaków nawigacyjnych
i podstaw alfabetu Morse'a.

Wakacje bez granic
w Marinie
Zarzeczewo

602 468 084
rekrutacja od 5
czerwca

1 lipiec- 30
sierpień

