
 

„Plenerowo-taneczne półkolonie z NSBaletową” 

W dwóch terminach:  

22.08 – 26.08.2022 
Tegoroczne półkolonie będą wypełnione tańcem, zabawą i wieloma atrakcjami.    

Nie zabraknie integracji, warsztatów plastycznych, które przyniosą moc zabawy i 
niesamowitych wspomnień.  

Wszystkie atrakcje, które zaplanowaliśmy odbędą się zarówno w budynku szkoły 
jak i w plenerze. Tegoroczne atrakcje przeniosą  dzieci między innymi do świata 

kolorowej Mandorii, kina, trampolin i basenu Fala znajdujących się na terenie 
miasta i poza nim. 

Każdego dnia półkolonii pokażemy inną technikę taneczną, zorganizujemy ciekawe 
zabawy i gry, które pozwolą dzieciom przenieść się do świata radości i marzeń. 

Kino w Manufakturze, Trampoliny, Mandoria - park rozrywki, Basen Fala,    
gry i zabawy w Parku Julianowskim 

 

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku 6-11 lat 

 

Całkowity koszt półkolonii: 790 zł 

Opłatę należy uregulować najpóźniej do 30.07.2022r. 

Cena półkolonii obejmuje: 

• Ubezpieczenie KL i NNW 
• Opiekę podczas pobytu dziecka na półkoloniach 
• Zajęcia taneczne 
• Konkursy 
• Zajęcia plastyczne 



• Warsztaty tematyczne 
• Obiady, przekąski/drugie śniadanie 
• wycieczki 
• Stroje do pokazów tanecznych 

 

Opłaty za półkolonie: 

BNP Paribas 22 1750 0012 0000 0000 3305 7016 

 

Rezerwację miejsca na półkoloniach gwarantuje: 

Opłata całkowita,  przesłanie (format PDF, scan)  

 

„Plenerowo- taneczne półkolonie z 
NSBaletową” 

Plan tygodnia 
Poniedziałek – 22.08.2022 

 

900 – 1015 balet i stretching 

1015- 1030 przekąska/ drugie śniadanie  

1030-1145 jazz 

1145- 1245 zabawy integracyjne 

1245- 1345obiad  

1430- 1545 kino Maufaktura 

1600 odbiór dzieci z kina 

 

 



Wtorek 23.08.2022 

 

900- 915 demiklasyka 

915– 1030 przekąska/ drugie śniadanie 

1030-11.45 hip-hop   

12.00-13.00 obiad 

1300- 1400 zajęcia artystyczne 

1500- 1600 park trampolin Saltos 

 1615 odbiór dzieci z Saltosa 

 

Środa 24.08.2022 

 

9.00 Wyjazd do parku rozrywki MANDORIA 

Drugie śniadanie i obiad w Mandorii  

1600 odbiór dzieci ze szkoły 

 

Czwartek 25.08.2022 

 

900-1015 modern  

1015-1030 przekąska/ drugie śniadanie  

1030-1130 zajęcia artystyczne (malowanie twarzy) 

1130-1245  tworzenie własnych strojów teatralnych + konkursy ruchowe  

1300- 1400obiad  

1415-1600  zorganizowane gry i zabawy w parku Julianowskim 

1600 odbiór dzieci z parku 

 



Piątek 26.08.2021 

 

900-10 15 balet/  

1015- 1030 przekąska/ drugie śniadanie  

1030-1145 rock and roll 

1145-1230tworzenie plakatów o tematyce wybranegofilmu  

1230-1315obiad 

1315 -wyjście na basen Fala  

1630 odbiór dzieci z basenu 

 

 


