Z

myślą

o

miłośnikach

dobrej

zabawy

przygotowaliśmy

WYJĄTKOWE

WAKACYJNE PÓŁKOLONIE, skierowanie do dzieci w wieku 6-12 lat.
W ramach pobytu na półkoloniach zapewniamy:
◊ wykwalifikowaną kadrę, certyfikowanych trenerów i pasjonatów prowadzących
zajęcia tematyczne
◊ opiekę w godzinach 7.30 – 16.00
◊ obiad, podwieczorek, wodę źródlaną dostępną cały dzień
◊ kreatywną zabawę (klocki, gry planszowe i karciane, eksperymenty, prace
plastyczne)
◊ wyjścia i aktywność na zewnątrz (place zabaw, boisko, basen, tereny zielone)
◊ wyjście do kina lub do ZOO
◊ ubezpieczenie dziecka

PLAN DNIA
7.30 - 8.30 – przyjęcie dzieci (czas wolny gry i zabawy integracyjne);
8.30 – 9.45 – zajęcia warsztatowe związane z tematem turnusu
9.45 – 10.15 – drugie śniadanie (dzieci przynoszą z domu);
10.30 – 12.45 – wyjście na spacer, plac zabaw, boisko lub basen;
13.00 – 14.00 – wyjście na obiad;
14.00 – 15.00 – zajęcia warsztatowe związane z tematem turnusu;
15.00 – 15.20 – podwieczorek
15.20 – 16.00 - czas wolny na własne pomysły gry i zabawy; rozejście się
dzieci do domów.

UWAGA!
wycieczki

Na wszystkich turnusach zostały zaplanowane jednodniowe
autokarowe

poza

Płock.

Ponieważ

stanowią

one

dodatkową

atrakcję, w dniu wycieczki wszyscy opiekunowie muszą w niej uczestniczyć,
dlatego nie ma możliwości pozostawienia dziecka na terenie Akademii.
KOSZT WYCIECZKI WYNOSI 130 ZŁOTYCH, opłata będzie pobierana na
początku turnusu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany miejsca wycieczki lub
jej odwołania, jeśli nie będzie można jej przeprowadzić z przyczyn od nas
niezależnych (w takiej sytuacji nie pobieramy wyżej wymienionej kwoty lub
zwracamy ją, jeśli została wpłacona). Miejsce wycieczki i reszta atrakcji
będzie także uzależniona od dostępności poszczególnych obiektów.

PRZYKŁADOWE WYCIECZKI:

NOWOŚĆ!!!

ORIENTARIUM - nowa atrakcja łódzkiego zoo


do Ślesina (na trasie Łódź-Konin) GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
Z ALPAKAMI NA WARSZTATY PRZĘDZENIA WEŁNY,




do Kołacinka - PARK DINOZAURÓW pod Łodzią,
do Torunia – MŁYN WIEDZY lub MUZEUM PIERNIKA lub MUZEUM
LEGEND TORUŃSKICH lub PLANETARIUM



do Łodzi – CENTRUME NAUKI I TECHNIKI - EC 1 lub
EKSPERYMENTARIUM



do Warszawy – CENTRUM NAUKI „KOPERNIK”

KOSZT UDZIAŁU W PÓŁKOLONIACH:
→Jeden turnus – 460 zł
→Dwa turnusy – 920 zł
→Trzy turnusy – 1380
→Cztery turnusy 1750 zł
Pojedynczy dzień – 120 PLN

UWAGA!!!
→ W CENĘ TURNUSU WLICZONE SĄ: OBIAD, PODWIECZOREK,
BASEN, WYJŚCIE DO KINA I UBEZPIECZENIE!
→

CENA

TURNUSU

NIE

OBEJMUJE

KOSZTÓW

WYCIECZKI

JEDNODNIOWEJ /PATRZ POWYŻEJ/!!!

DRODZY RODZICE!
wypełnienie

karty

Warunkiem przyjęcia dziecka na półkolonie jest

zgłoszenia

i

przesłanie

jej

na

adres

e-mail:

amd@akademiadziecka.net oraz wpłacenie przedpłaty w wysokości 140 zł.
ZA

KAŻDY

ZAREZERWOWANY

TURNUS,

jest

ona

gwarancją

uczestnictwa dziecka w wybranym turnusie i zgodnie z regulaminem nie
podlega zwrotowi w razie rezygnacji. Istnieje jedynie możliwość przepisania
dziecka na inny turnus, pod warunkiem że są wolne miejsca. Podyktowane
jest to ponoszeniem przez Akademię kosztów związanych z rezerwacją
posiłków i przedpłatami na wycieczki, bilety i inne atrakcje dla dzieci
zaplanowane na realizację programów półkolonii.
PRZEDPŁATĘ

NALEŻY

UIŚCIĆ

W

CIĄGU

3-4

DNI

OD

MOMENTU

TELEFONICZNEJ REZERWACJI MIEJSCA. BRAK PRZEDPŁATY OZNACZA
ANULOWANIE REZERWACJI.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Dzieci można zapisywać telefonicznie: 667 710 217 lub 661 369 332.
Regulamin półkolonii i karta zgłoszenia - do pobrania z naszej strony –
www.akademiadziecka.net.

PIRACI KAMRACI I WYSPA SKARBÓW

turnus 1 – 27.06 – 1.07
turnus 5 – 25.07 – 29.07
Zapraszamy do odkrywania pirackich
przygód. To turnus dla wszystkich dla dziewcząt i chłopców lubiących
śmiech i wspaniałą zabawę. Wspólnie
wykonamy pirackie akcesoria – czapki,
przepaski
nadamy

na

oko,

sobie

przystało
morskich,

na

nowe

własną

flagę,

imiona

prawdziwych

jak

wilków

udekorujemy

ciała

zmywalnymi tatuażami i wyruszymy
ze

starą

mapą

na

poszukiwania

skarbu. Jeśli odnajdziemy tajemniczą
skrzynię, rozwiążemy morskie zagadki i uda nam się zamknąć ocean w butelce, to
staniemy się prawdziwą piracką drużyną. Zyskamy sławę i bogactwo! Ahoj!
Wzywamy chętnych kandydatów na piratów!
Czeka na Was przygoda pełna pirackich wrażeń i bałaganu  oraz zabawa na
świeżym powietrzu – gwarantujemy DUŻO RUCHU tak bardzo potrzebnego
wszystkim dzieciom!!!. Codziennie będziemy także wykorzystywać różne rodzaje
klocków, gry planszowe i karciane.
Na każdym turnusie proponujemy wycieczkę całodniową, na której dzieci
mają zapewniony obiad, podwieczorek i oczywiście atrakcyjne zajęcia w
postaci warsztatów. Raz w tygodniu planujemy wyjścia na basen oraz do
kina.

SZALONA CHEMIA, DZIKA FIZYKA

turnus 2 – 4.07 – 8.07
turnus 6 – 1.08 – 5.08
To turnus dla odkrywców, którzy
lubią

eksperymentować,

doświadczać

i

samodzielnie

sprawdzić, dlaczego coś działa
tak

a

nie

inaczej.

Dzieci

różne

wersje

wykonają

tęczowe

przetestują
wulkanów,

eksperymenty
także

chemiczne,

fizyczne,

ale

wykorzystując

między innymi załamanie światła.
Dowiedzą się jak płynie prąd i jak
samemu wykonać proste obwody
elektryczne. Przeprowadzimy szereg doświadczeń z balonami, wykonamy
kolorową karuzelę balonową i sprawdzimy ich wytrzymałość. Zapraszamy do
szalonej zabawy i eksperymentowania na całego! OJ! BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!
Gwarantujemy także DUŻO RUCHU - tak bardzo potrzebnego wszystkim
dzieciom!!! – zapewniamy mnóstwo gier i wiele rozmaitych aktywności na świeżym
powietrzu, wyjścia na boisko i plac zabaw. Codziennie będziemy wykorzystywać
różne rodzaje klocków, gry planszowe i karciane.
Na każdym turnusie proponujemy wycieczkę całodniową, na której dzieci
mają zapewniony obiad, podwieczorek i oczywiście atrakcyjne zajęcia w
postaci warsztatów. Raz w tygodniu planujemy wyjścia na basen oraz do
kina.

ZAGADKI DETEKTYWISTYCZNE

turnus 3 – 11.07 – 15.07
turnus 7 – 8.08 – 12.08
turnus 9 – 22.08 – 26.08
Zapraszamy

wszystkie

dzieci

na

turnus z zagadkami, grami, tropieniem
śladów

i

łamaniem

kodów.

Będziemy

tajemniczych

wcielać

się

w

detektywów i niczym Sherlock Holmes
dowiemy się: kto, gdzie, kiedy i
jak????.... - zostawił dowody swojej
działalności.

W

ruch

pójdą

lupy,

mikroskopy i ultrafiolet, nie umknie
nam żaden ślad. Zorganizujemy grę
terenową pełną ciekawych zadań, a na
końcu

przeanalizujemy

dowody

i

odkryjemy tajemnicę przestępstwa.
Wykonamy też eksperymenty w naszym detektywistycznym laboratorium.
Nauczymy się wysyłać tajne wiadomości. Kandydaci na DETEKTYWÓW
przybywajcie!!! Gwarantujemy DUŻO RUCHU - tak bardzo potrzebnego
wszystkim dzieciom!!! – zapewniamy także mnóstwo gier i wiele rozmaitych
aktywności na świeżym powietrzu, wyjścia na boisko i place zabaw. Codziennie
będziemy wykorzystywać różne rodzaje klocków, gry planszowe i karciane.
Na każdym turnusie proponujemy wycieczkę całodniową, na której dzieci
mają zapewniony obiad, podwieczorek i oczywiście atrakcyjne zajęcia w
postaci warsztatów. Raz w tygodniu planujemy wyjścia na basen oraz do
kina.

MYDŁO I POWIDŁO

turnus 4 – 18.07 – 22.07
turnus 8 – 16.08 /wtorek/ – 19.08
Zapraszamy wszystkie dzieci, które
lubią się bawić, tworzyć, grać i trochę
wariować.

Wspólnie

wykonamy

rozmaite

przedmioty,

poznamy

sekrety

wyrabiania

mydła,

dekoracyjnych świeczek lub własnej
pachnącej musującej kuli do kąpieli.
Poeksperymentujemy
masami

z

plastycznymi,

przeróżnymi
np.:

ciałem

nienewtonowskim, slimami i domową
ciastoliną. Wykonamy własne „gniotki”
relaksacyjne.

Może

wyobraźnia

podpowie nam coś jeszcze, np. powidła
do pyszniutkich gofrów? Zapewniamy
mnóstwo gier i wiele rozmaitych aktywności na świeżym powietrzu, wyjścia na
boisko i place zabaw, gdzie oddamy się szaleństwu z MEGABAŃKAMI.
Codziennie będziemy także wykorzystywać różne rodzaje klocków, gry
planszowe i karciane.
Na każdym turnusie proponujemy wycieczkę całodniową, na której dzieci
mają zapewniony obiad, podwieczorek i oczywiście atrakcyjne zajęcia w
postaci warsztatów. Raz w tygodniu planujemy wyjścia na basen oraz do
kina.

