Beneficjenci konkursu grantowego "Wakacje z przygodą".
Lp.

Beneficjent

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy

Tytuł projektu

Pókolonia pt. " Podróże bliskie i
dalekie"

Kontakt

54 411 99 86

Termin

Opis projektu

9 - 27 lipiec
ul. Kaliska 1,
ul. Barska 29

Trzytygodniowe półkolonie dla z Ognisk TPD przy ul.
Kaliskiej i Barskiej oraz Środowiskowych Ognisk
Wychowaczych TPD . W programie zajęcia sportowe,
plastyczne, warsztaty teatralne, wyjścia do kina, na
kręgielnię i basen. W tegorocznej edycji zajęcia
edukacyjne - poznawanie stolic państw europejskich,
legendy i bajki z różnych krajów, których celem jest
rozbudzenie w dzieciach ciekawości świata.

16-20 lipiec ul.
Toruńska 77/83

Zajęcia sportowe na Orliku dla dzieci i młodzieży w
wieku od 10 do 18 lat : gra w piłkarzyki, gry
zręcznościowe, piłka nożna i mini piłka nożna.
Dodatkową atrakcją będą turnieje gier planszowych i
quizy wiedzy o innych krajach.

25 czewiec20 lipiec

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w miejskich filiach
bibliotecznych: gry animacyjne, zabawy słowem i
konkursy literacko-plastyczne. Zaplanowano również
spotkanie autorskie i warsztaty plastyczne.

1.

Uczniowski Klub Sportowy
"Elektryk"

Świat z przygodą na sportowo w
Elektryku

503197053
rekrutacja od 11
czerwca

2.

3.

54 231 55 50 w.
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia "Literackie podróże małe i duże" 39
Bibliotekarzy Polskich we
organizacja zajęć kulturalnych dla
rekrutacja od 15
Włocławku
dzieci
czerwca

Fundacja Caietanus

4.

Leśne wakacje z przygodą

Trzy pięciodniowe turnusy Ośrodku Edukacji
I turnus 6 - 10
Ekologicznej
w Nadleśnictwie Włocławek m.in. dla
sierpień,
dzieci korzystających ze wsparcia MOPR. W
II turnus 13 - 17
501 531 062
programie warsztaty kulinarne, edukacyjno rekrutacja od 15
sierpień,
rzeźbiarskie, garncarskie i warsztaty "Co w roślinach
czerwca
III turnus 20 - 24 piszczy" . Zaplanowano wycieczkę do skansenu w
sierpień
Goreniu Dużym . Półkolonie zakończy impreza
ul. Ziębia 13
integracyjna dla wszystkich uczestników .

Zespół Szkół Katolickich we
Włocławku

Przez kraje i kontynenty z
Długoszem

509 057 148 698
755 628
rekrutacja od 12
czerwca

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

Dwa sześciodniowe turnusy dzieci , w tym dla
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
przebywających w placówkach opiekuńczowychowawczych. Podróże przez kraje i kontynenty,
wcielanie się w odkrywców, by poznać nowe regiony i
kultury oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu.
Ostatniego dnia gra terenowa
" Przez kraje i
kontynenty", której stanowiska zlokalizowane zostaną
na włocławskich bulwarach a w razie niepogody w
szkole.

6 - 10 sierpień

Pięciodniowe zajęcia sportowo-rekreacyjne w Marinie
Zarzeczewo w godzinach od 9.00 do 15.00 . Celem
projektu jest zapoznanie jego uczestników z
podstawową wiedzą i umiejętnościami żeglarskimi(
łodzie Optymist) i pokazanie żeglarstwa jako formy
aktywnego spędzania wolnego czasu. Dzieci beda
miały zapewniony dojazd.

25 czerwiec 6 lipiec
ul. Bukowa 9

W programie dziesięciodniowych półkoloni zabawy
edukacyjne z mapą i globusem, poznawanie stolic i
ciekawostki związane z nowo poznanymi krajami ,
konkurs wiedzy o bezpiecznym spędzaniu wakacji.
Warsztaty w Muzeum Etnograficznym i Włocławskim
Centrum Edukacji Ekologicznej, kino, nauka pływania
na basenie, kręgielnia i zajęcia sportowo-rekreacyjne.

5.

Włocławski Okręgowy Związek
Żeglarski

Z wiatrem i pod wiatr

500 446 209
rekrutacja od 1
lipca

6.

Szkoła Podstawowa nr 14 we
Włocławku

7.

Wakacje z Czternastką

692 104 868
rekrutacja od 11
czerwca
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Szkoła Podstawowa w Lubaniu

Organizacja półkolonii letnich
"Wakacyjni globtroterzy"

54 251 33 26
rekrutacja od 13
czerwca

4 - 10 lipiec

Siedmiodniowe półkolonie dla dzieci ze wszystkich
szkół z gminy Lubanie. Spotkania z podróżnikami i
pasjonatem języków obcych. Warsztaty burszynowe i
chemiczno- magiczne, spotkanie z Indiami i Australią.
Wyprawy do kina, na kręgle, basen i ekscytująca
wizyta w escepe roomie. Na zakończenie projektu
wakacyjni globtroterzy zaprezentują własne
dokonania w Gminnym Ośrodku Kultury.

16 - 27 lipiec
obiekty OSiR

Dziesięciodniowe półkolonie dla dzieci w wieku od 6
do 18 lat . W zajęciach współuczestniczyć będzie, w
ramach własnych funduszy grupa dzieci z Ukrainy.
Aktywne zajęcia o charakterze sportowym oraz
ciekawe zajęcia edukacyjne . Zajęcia plastyczne (dzieci
zbudują magiczny pociag na Ukrainę), plener malarski
na stadionie OSiR, zajęcia z języka rosyjskiego, zajęcia
taneczno-muzyczne, wyjścia do kina, plażowanie.
Wycieczka do skansenu w Kłóbce pozwoli na poznanie
zwyczajów kujawskich .

8.

Stowarzyszenie Klub Sportowy
"Lider" Włocławek

Polska- Ukraina jedna rodzina

608 201 231
rekrutacja od 25
czerwca

9.
Dwa turnusy pólkolonijne w wieku od 8 do 15 lat. W

601 660 458
Z ANWILEM przez światWłocławski Klub Karate Kyokushin sportowo-edukacyjne półkolonie rekrutacja od 11
letnie dla dzieci i młodzieży
czerwca
10.

I turnus 25 -30 programie zajęcia sportowo-edukacyjne m.in. podróż
czerwiec,
przez 6 kontynentów, podczas której poznają kulturę,
krajobraz, położenie geograficzne ( filmy, slajdy,
II turnus 2 - 7
praca z mapą) oraz najpopularniejsze sporty na tych
lipiec
kontynentach. Zajęcia plenerowe- zwiedzanie tamy,
ul. Piwna 1a
rejs statkiem i park linowy.

Stowarzyszenie Trampolina dla
Włocławka ul. Ostrowska 8

Podróż dookoła świata

608 731 037
rekrutacja od 1
lipca

30 lipiec 10 sierpień
ul. Ostrowska 8

Dwutygodniowe półkolonie (4 godziny dziennie ). W
programie "Disneyland" - dzień zabaw integracyjnych
z różnych stron świata, "Igrzyska Sporotwe " czyli
rywalizacja w dyscyplinach sportowych stanowiących
sporty narodowe i warsztaty kulinarne pt. "Kuchnie
świata". Capoeira, wyjście do parku trampolin, kino,
warsztaty taneczne, wodne atrakcje nad Zalewem
Włocławskim .

11.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Kujawskiej Szkoły Wyższej we
Włocławku "Vladislawia"

12.

W pięć dni dookoła świata

rekrutacja otwarta
na stronie
www.fundacjavladi
slawia.pl

1- 30 sierpień

Pięciodniowe zajęcia w trzech grupach wiekowych
dla uczniów szkół podstawowych Dzieci odbędą
podróż po wszystkich kontynentach, podczas której
poznają ich kulturę i obyczaje. ODKRYWCY EUROPY to
odkrywanie i zdobywanie wiedzy o najciekawszych
europejskich budowlach podczs gry terenowej "Na
tropie zaginionej wieży w Pizie". Podczas AMERICAN
DAY uczestnicy nauczą się budować szałas, poznają
tropy i znaki pomocne w bezpiecznym zachowaniu się
na terenach leśnych oraz poznają najciekawsze
miejsca obu Ameryk . INDIANA JONES NA
AFRYKAŃSKIM SZLAKU to warsztaty artystyczne , w
trakcie których uczestnicy wykonają maski
afrykańskiei przygotują charakterystyczne dla świata
arabskiego i plemion masajskich stroje. SMAKI I
KOLORY AZJI to warsztaty artystyczne, podczas
których uczestnicy zbudują chińskiego smoka oraz
warszaty kuchni azjatyckiej. KROKODYL DANDEE to
gra terenowa na terenie Nadleśnictwa Włocławek,
podczas której uczestnicy będą zbierać puzzzle
składające się na obrazy charakterystyczne dla
Australii .
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YACHT CLUB ANWIL
Stowarzyszenie

Wodniackie wakacje z przygoda
w Marinie Zarzeczewo

602 468 084
rekrutacja od 11
czerwca

2 - 6 lipiec

13.

Parafia Najświętszego Serca
Jezusowego ul. Ostrowska 8

14.

4 strony świata

608 731 037
rekrutacja od
11 czerwca

2 - 27 lipiec
ul. Ostrowska 8

Pięciodniowy 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.

Czterotygodniowe półkolonie ( 4 godziny dziennie)
dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy udadzą się w
podróż we wszystkich kierunkach geograficznych. I
tydzień PÓŁNOC - zabawy klockami LEGO, zajęcia
kulinarne, konkurs wiedzy o Uniwersytecie
Oksfordzkim, projektowanie wynalazków
ułatwiających życie codzienne w walce o nagrodę
Nobla. II tydzień POŁUDNIE - warsztaty przygotowania
pizzy, warsztaty rękodzieła , zajęcia muzyczne i
plastyczne, zabawy z bębnami , III tydzień WSCHÓD przygotowanie upominków dla dzieci z Indii, rozgrywki
w tenisa stołowego i zabawa karaoke. IV tydzień
ZACHÓD - zajęcia plastyczne "Wiatraki", zajęcia z
języka hiszpańskiego, a na zakończenie Gala Oscarów
wraz z wręczeniem dyplomów półkolonistom. Wyjście
do kina, do papugarni, na kręgielnię i wodne atrakcje.
Uczestnicy będą mieli zapewniony posiłek.

Pięciodniowe półkolonie dla dzieci w wieku od 8 do 15
Chorągiew Kujawsko-Pomorska
Związku Harcerstwa Polskiego
Hufiec Włocławek
15.

Harcerskie półkolonie z Bazą
Przygody- edycja czwarta

793 147 147
lat. W programie zajęcia w parku linowym, kino, basen
rekrutacja od 25 20 -24 sierpień ul.
i zajęcia z klockami LEGO. Nie zabraknie również
Szpitalna 33
elementów typowo harcerskich jak zajęcia w terenie,
czerwca godz.
szkolenie z pierwszej pomocy, gry terenowe, nauka
1:47
szyfrów czy ogniska.

