
 

 

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:  Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Skalmierzycach 

Turnus I: 04-08. 01. 2021               Turnus II: 11-15. 01. 2021 

 

 

Zajęcia będą się odbywać w godzinach od  7.30 – 15.30 z możliwością 10 minutowych odstępów między 

rozpoczęciem zajęć dla poszczególnych grup.  
  

W programie: 

 Warsztaty młodego odkrywcy 

 Warsztaty plastyczno-techniczne 

 Warsztaty z  kreatywności i przedsiębiorczości 

 Zajęcia sportowe 

 
Dodatkowe informacje: 

 

1. Karty zgłoszenia z zaznaczeniem wybranego terminu ferii można składać w  Szkole Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Skalmierzycach w dniach: 16. XII do 18. XII 2020 r  w  godzinach: czwartki, piątki: od 8.00 – 18.00 

w środy: 8.00 – 14.00 – w zaklejonej kopercie w portierni szkoły. Złożenie dokumentów będzie potwierdzone przez 

pracownika szkoły.  

 

2. Opis koperty. Zgłoszenie na półkolonie – turnus … / kryterium A / B (w przypadku spełniania kryterium należy wpisać 

na kopercie)  

 

3. Ze względu na sytuację epidemii COVID- 19 podczas półkolonii obowiązywać będą procedury opracowane na podstawie 

wytycznych MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych: LINK 

 

4. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym turnusie.  

 

5. Ze względu na ograniczenia związane z liczebnością grup organizator wprowadza kryterium kwalifikacyjne:  

 

A. Opiekunowie zatrudnieni są w służbach związanych z przeciwdziałaniem COVID -19. 

B. Uczestnik ze względu na pracę opiekuna /opiekunów nie ma zapewnionej opieki podczas ferii. 

 

6. Organizator ze względu na wytyczne związane z COVID- 19 i zapewnienie bezpieczeństwa dokona podziału na stałe 

grupy do 12 uczestników.  

7. Organizator ze względów organizacyjnych może zaproponować inny termin pobytu / turnus dziecka na półkoloniach niż 

zgłoszony przez opiekunów.  

8. Kartę zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej szkoły: http://spskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/  w zakładce 

Półkolonie. 
9. Informacje na temat przyjęcia dziecka na półkolonie zostaną wysłane drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy 

opiekunów do dnia 22 XII.   

 

DANE DO KONTAKTU:  

Stowarzyszenie EduKreator przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach: telefon: 62 7621302 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-polkolonie-w-szkole
http://spskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/

