
 

 

Karta Informacyjna  
Półkolonia 2017 

 

 

Czym jest półkolonia? 
Półkolonia to cykl pięciu warsztatów. Codziennie 

zajęcia odbywają się w innym miejscu i dotyczą 

innej tematyki. Warsztaty przeważnie odbywają się 

w godzinach przedpołudniowych – szczegóły 

znajdują się w planie półkolonii. 

 

Najważniejsze informacje: 
Termin: 6.02-10.02.2017 roku 

Składka zadaniowa: 15 zł + 5 zł (dodatkowe 5 zł od 

osób nieposiadających własnych łyżew) 

Ilość miejsc: 40 

 

Więcej informacji 
Czynnikiem decydującym o kwalifikacji na 

półkolonię jest kolejność zwrotu karty 

kwalifikacyjnej do biura hufca (ul. Pańska 1a). 

Informacji o dostępności miejsc udziela w godzinach 

pracy biuro hufca, nr. tel 41 344-54-62 

Informacji o programie i przebiegu półkolonii udziela 

komendantka wydarzenia phm. Agnieszka Stochmal  

nr. tel 500-786-345 



 

Regulamin uczestnictwa 

 
1. O kwalifikacji na półkolonię decyduje 

kolejność zwrócenia wypełnionej karty 

kwalifikacyjnej oraz wpłaty do biura hufca. 

Karty można zwracać do 3 lutego. 

2. Zakwalifikowanie się do udziału w półkolonii 

zobowiązuje uczestnika do udziału we 

wszystkich pięciu warsztatach. 

3. O rezygnacji z udziału uczestnik jest 

zobowiązany poinformować komendanta 

najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem 

wydarzenia. W przypadku zdarzeń losowych 

organizator prosi o możliwie jak najszybszą 

informację. 

4. Organizator w ramach uczestnictwa zapewnia 

pełnoletniego opiekuna, ubezpieczenie NNW, 

materiały programowe oraz dostęp do 

poszczególnych atrakcji. 

5. W razie ewentualnych zmian uczestnicy 

zostaną poinformowani dzień wcześniej. 

6. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do 

odbierania dziecka z miejsca zakończenia lub 

do wyrażenia zgody na jego samodzielny 

powrót. 

 

  



Program Półkolonii 
 

06.02 

(poniedziałek) 

07.02 

(wtorek) 

08.02 

(środa) 

Tematyka zajęć: 

Mali Architekci 

Tematyka zajęć: 

„Hej w góry, w 

góry!” - wędrówka 

Tematyka zajęć: 

Programowanie 

dziecinnie proste! 

Godziny: 

9.00-13.30 

Godziny: 

9.15-15.00 

Godziny:  

8.00-15.30 

Miejsce zbiórki  

i zakończenia: 

Institute of 

Design 

Ul. Zamkowa 3 

Miejsce zbiórki i 

zakończenia: 

Parking przy 

Stadionie Miejskim 

(Kolporter Arena) 

Miejsce zbiórki:  

ul. Żytnia obok 

Hali Widowisko-

Sportowej MOSIR 

(obok McDonald) 

Miejsce 

zakończenia: 

Parking przy 

Stadionie 

Miejskim 

(Kolporter Arena) 

Uczestnicy 

powinni być 

ubrani 

odpowiednio do 

warunków 

pogodowych – 

część zajęć 

odbywa się na 

zewnątrz. 

Zapewniony jest 

obiad. 

Uczestnicy powinni 

być ubrani 

odpowiednio do 

warunków 

pogodowych oraz 

być w butach 

turystycznych. 

Uczestnik musi 

zabrać ze sobą 1 

bilet komunikacji 

miejskiej oraz 

legitymację 

szkolną 

  



09.02 

(czwartek) 

10.02 

(piątek) 

Tematyka zajęć: 

O czekoladzie słów 

kilka  

Tematyka zajęć: 

Dzień dziecka 

Godziny:  

8.45-15.00 

Godziny:  

11.45-14.15 

Miejsce zbiórki:  

Lodowisko na Stadionie 

Al. Na Stadion 365 

Miejsce zakończenia: 

Parking przy Stadionie 

Miejskim (Kolporter 

Arena) 

Miejsce zbiórki  

i zakończenia: 

Plac Artystów 

 

 

Zapewniony jest obiad. 

Osoby posiadające 

własne łyżwy proszone 

są o ich zabranie. 

Osoby, które ich nie 

mają są proszone o 

zabranie dodatkowych 

5 zł na wypożyczenie 

łyżew. 

 

 

W razie pytań lub problemów z dotarciem na 

miejsce uczestnik lub rodzic / opiekun proszony jest 

o kontakt z komendantką wydarzenia  

phm. Agnieszką Stochmal nr tel. 500-786-345 lub 

drogą e-mailową: agnieszka.stochmal@zhp.net.pl 


