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Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

HARMONOGRAM

23-07-2012 – dzień sportowy – PONIEDZIAŁEK
CO, GDZIE KIEDY?

wyjazd do Proszowic, zabawy sportowe na stadionie piłkarskim
24-07-2012– dzień dobrego człowieka – WTOREK

Czas trwania: 23.07-28.07.2012
Rodzaj wypoczynku: półkolonia
Dla kogo: dzieci w wieku: 7-10 lat i 11-14 lat z miasta Krakowa

Miejsce i godziny zbiórek:

„A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie”
poznawanie świata chrześcijan poprzez gry i zabawy
25-07-2012– dzień ekologiczny – ŚRODA
wyjazd i zwiedzanie dolinek podkrakowskich z przewodnikiem,
poznawanie głosu ptaków, zwierząt i roślin, zabawy na świeżym powietrzu

poniedziałek-piątek: ul. Zacisze 12/3; 31-156 Kraków
Zbiórki poranne: 7.30-9.30

26-07-2012– dzień artystyczny – CZWARTEK

Odbiór dzieci: 17.30-19.00

Mam talent, tylko jeszcze o tym nie wiem…
malowanie, drama, granie, śpiewanie….

sobota: Polska YMCA, Krowoderska 8, 31-142 Kraków
godzina 15.00 do wieczora, spotkanie dla dzieci i rodziców
Wycieczki: Kraków, Proszowice, Dolinki podkrakowskie

27-07-2012– dzień turystyczny – PIĄTEK
poznawanie tajemnic Krakowa, lot balonem

Liczba miejsc ograniczona: 30
Ubezpieczenie: NNW dzieci, OC wychowawców
-

Dojazd do Proszowic i Dolinek Krakowskich zapewnia Fundacja!
Oferta zawiera przekąski, napoje i obiady.
Półkolonia jest organizowana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Opiekunami są wykwalifikowani, wierzący członkowie Fundacji 3Rope.
Zapewniona będzie opieka higienistki, pedagoga, wychowawców i kierownika kolonii,
wszystkie osoby z niezbędnymi certyfikatami i badaniami.

28-07-2012– dzień finalny – SOBOTA
przedstawienia przygotowane przez dzieci, rozdanie nagród i prezentów, figle z klaunami
Zaczynamy o godzinie 15.00 w Polska YMCA; Krowoderska 8
W tym dniu ZAPRASZAMY także RODZICÓW i OPIEKUNKÓW!!
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LETNIA PÓŁKOLONIA Z FUNDACJĄ 3ROPE
23.07-28.07.2012

Kraków, Proszowice, Dolinki podkrakowskie

Poznaj Kraków z nami!

Za darmo!!!!
MOPS
Fundacja 3Rope

Zadbamy o rozwój intelektualny, emocjonalny, sportowy, artystyczny i duchowy
Twojego dziecka

KONTAKT:

Chrześcijański Kościół Baptystyczny BETEL

MOPS KRAKÓW

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

przy Chrześcijańskim Kościele Baptystycznym BETEL

FUNDACJA 3ROPE

koordynator@3rope.org
tel. + 48 53 326 0 326
www.3rope.org
www.betel.info

