
 

WAKACJE 2022 



 Wakacje na sportowo 

Prowadzą 
Oskar Wojtalik 
Maciej Sajnóg 

Koszt Dla uczniów Termin 

470,00 zł 
(400,00 zł bez posiłków) 

 SP 0-4 
min. 15 uczniów 

04-08.07 
godz. 8:00-16:00 

 

Zajęcia mają na celu promocje zdrowego stylu życia oraz kształtowanie 

poprawnych nawyków ruchowych. Podczas zajęć będziemy kładli nacisk 

na aktywną turystykę i rekreacje sportową oraz zdrową formę rywalizacji. 

Więc jeżeli lubisz jeździć na rowerze, biegać, grać w różne gry sportowe 

oraz spędzać czas na świeżym powietrzu, to zapisz się już dziś! 

W tym roku w programie JESZCZE WIĘCEJ ATRAKCJI! Wyjście na 

pływalnie, survivalowa ścieżka nad świdrem, wyjście na lody i nauka 

rozpalania ogniska, wyjście na falenicką ścieżkę biegową, "moczenie nóg 

nad morskim okiem", wycieczka rowerowa po Mazowieckim Parku 

Krajobrazowym, warsztaty rycerskie z walką na miecze i wiele innych! 

 
Zajęcia stacjonarne (tzw. półkolonie) odbywać będą się od 9:00 do 16:00 (na podstawie 

zgłoszeń podczas inicjatyw uruchomiona zostanie świetlica 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00). 

Zapisy: formularz na stronie https://bit.ly/37Mx8YP  

 Poszukiwacze Skarbu 

Prowadzi Łukasz Papiewski 

Koszt Dla uczniów Termin 

470,00 zł 
(400,00 zł bez posiłków) 

 SP 0-3 
min. 7 | max.10 uczniów 

04-08.07 
godz. 8:00-16:00 

 

Podczas tegorocznej szkoły letniej chciałbym zaproponować Państwu 
tygodniowy pakiet zabaw i ćwiczeń ogólnorozwojowych. W programie 
zostało zawartych wiele atrakcji. Każdego dnia uczestnicy będą mieli 
okazję stanąć przed nowym wyzwaniem. To jednak nie wszystko! 
Dodatkową atrakcją dla uczestników będzie poszukiwanie wskazówek, 
które mają doprowadzić ich do ukrytego „skarbu”.  
 
Harmonogram zajęć uwzględnia poranną i popołudniową świetlicę, czas 
na rekreację, wspólną zabawę i posiłki (drugie śniadanie i obiad), 
warsztaty techniczno – plastyczne, ćwiczenia  gimnastyczne oraz zabawy 
integracyjne. 
 
Zajęcia stacjonarne (tzw. półkolonie) odbywać będą się od 9:00 do 16:00 (na podstawie 
zgłoszeń podczas inicjatyw uruchomiona zostanie świetlica 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00). 

Zapisy: formularz na stronie https://bit.ly/37Mx8YP 

 DancE & eXperiments 

Prowadzi Marcin Janikowski 

Koszt Dla uczniów Termin 

470,00 zł 
(400,00 zł bez posiłków) 

 SP 0-3 
min. 10 | max. 15 uczniów 

11-15.07 
godz. 8:00-16:00 

 

Zapraszam na zajęcia eXperymentów z dodatkiem Wariacji 

Tanecznych.  

Tegoroczne półkolonie zawierać będą elementy ćwiczeń 

sensorycznych w tym elementy programu INPP dla wspomagania 

rozwoju dzieci. Młody chemik artysta na wesołej pięciolinii to czas 

doświadczania, odkrywania i pozytywnego szoku z 

wykorzystaniem materiałów z zaplecza domowej kuchni.  

Dodatkowo: ognisko, kino żagle, ślizgawka wodna 
 

Zajęcia stacjonarne (tzw. półkolonie) odbywać będą się od 9:00 do 16:00 (na podstawie 

zgłoszeń podczas inicjatyw uruchomiona zostanie świetlica 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00). 

Zapisy: formularz na stronie https://bit.ly/37Mx8YP 

https://bit.ly/37Mx8YP
https://bit.ly/37Mx8YP
https://bit.ly/37Mx8YP


 Sportowe ŻAGLE 

Prowadzi Kacper Flis 

Koszt Dla uczniów Termin 

470,00 zł 
(400,00 zł bez posiłków) 

 SP 0-3 
min. 8 | max. 15 uczniów 

11-15.07 
godz. 8:00-16:00 

 

Podczas półkolonii uczniowie będą aktywnie spędzali czas z 
naciskiem na różnorodną aktywność fizyczną i długie przebywanie 
na świeżym powietrzu. W planie mamy różne gry zespołowe i 
dyscypliny indywidualne. Próby sprawnościowe dla uczniów 
dostosowane do ich wieku i możliwości oraz zabawy opierające się 
na zaangażowaniu i współdziałaniu w grupie. Nie zabraknie 
również wędrówek i atrakcyjnych form odpoczynku. 
 
Zajęcia stacjonarne (tzw. półkolonie) odbywać będą się od 9:00 do 16:00 (na podstawie 

zgłoszeń podczas inicjatyw uruchomiona zostanie świetlica 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00). 

Zapisy: formularz na stronie https://bit.ly/37Mx8YP 

 Akcja Grawitacja – Sensoryka Motoryka 

Prowadzi Karol Szabelewski 

Koszt Dla uczniów Termin 

470,00 zł 
(400,00 zł bez posiłków) 

 SP 1-3 
min. 10 | max. 15 uczniów 

18-22.07 
godz. 8:00-16:00 

 

Zajęcia prowadzane będą w formie działań projektowych z zakresu 

integracji sensorycznej, zabaw  ogólnorozwojowych oraz zajęć 

plastyczno-techniczny. Każdy dzień organizowany będzie wokół 

innego tematu-zmysłu tj. równowaga, słuch, wzrok, smak-zapach 

,dotyk. Ogólne założenie zajęci to dobra i aktywna zabawowa i 

przyjemność z odkrywanie  empiryczne świata. Nie zabraknie  

dobrej i ciekawej zabawy, pieszych wycieczek, gier zespołowych, 

gier planszowych, zajęć LEGO, wspólnego przygotowywanie 

posiłków, mokrych i brudnych wyzwań. 
Zajęcia stacjonarne (tzw. półkolonie) odbywać będą się od 9:00 do 16:00 (na podstawie 

zgłoszeń podczas inicjatyw uruchomiona zostanie świetlica 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00). 

Zapisy: formularz na stronie https://bit.ly/37Mx8YP 

 Wakacje z Pitagorasem 

Prowadzi Michał Bruździak 

Koszt Dla uczniów Termin 

470,00 zł 
(400,00 zł bez posiłków) 

 SP 0-3 
min. 10 | max. 15 uczniów 

18-22.07 
godz. 8:00-16:00 

 

Zapraszamy na ciekawe i bogate letnie zajęcia, w programie których nie 

zabraknie czasu na: 

- radość i zabawę 

- zajęcia sportowe 

- naukę z klockami lego 

- minecrafta 

- czasu na pracę własną, czytanie i zeszyty wakacyjne 

 
Zajęcia stacjonarne (tzw. półkolonie) odbywać będą się od 9:00 do 16:00 (na podstawie 

zgłoszeń podczas inicjatyw uruchomiona zostanie świetlica 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00). 

Zapisy: formularz na stronie https://bit.ly/37Mx8YP 

https://bit.ly/37Mx8YP
https://bit.ly/37Mx8YP
https://bit.ly/37Mx8YP


 Fantasy Heroes – Summer Edition 

Prowadzi Kamil Sławiński 

Koszt Dla uczniów Termin 

470,00 zł 
(400,00 zł bez posiłków) 

 SP 2-3 
min. 10 | max. 20 uczniów 

25-29.07 
godz. 8:00-16:00 

 

Na zajęciach uczniowie: 
- wcielą się w role stworzonych przez siebie postaci, 
- rozbudują zasób słownictwa, 
- poznają nowe zwroty i wyrażenia, 
- skorzystają z systemu gier fabularnych, zapewniającego wiele 
emocji, 
- będą się świetnie bawić przeżywając niesamowite przygody w 
świecie fantasy! 
Ponadto, na chłopców czekają prace modelarskie (budowanie 
makiety do Fantasy Heroes) oraz porcja gier i zabaw językowych 
każdego dnia. 
Zajęcia stacjonarne (tzw. półkolonie) odbywać będą się od 9:00 do 16:00 (na podstawie 

zgłoszeń podczas inicjatyw uruchomiona zostanie świetlica 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00). 

Zapisy: formularz na stronie https://bit.ly/37Mx8YP 

 Summer Camp – obóz językowy 

Prowadzi Andrzej Łuczycki 

Koszt Dla uczniów Termin 

470,00 zł 
(400,00 zł bez posiłków) 

 SP 1-3 
min. 10 | max. 15 uczniów 

01-05.08 
godz. 8:00-16:00 

 

Zajęcia obejmują praktyczne zastosowanie języka angielskiego 

w sytuacjach codziennych z naciskiem na sytuacje wakacyjne: 

- w hotelu, 

- w sklepie, 

- na lotnisku 

- na plaży etc. 

Zajęcia będą opierać się na rozumieniu słuchania, odczytywania znaków 

informacyjnych, pytania o drogę albo o cenę.  

Planuję także gry  i zabawy z praktycznym użyciem języka angielskiego. 

 
Zajęcia stacjonarne (tzw. półkolonie) odbywać będą się od 9:00 do 16:00 (na podstawie 

zgłoszeń podczas inicjatyw uruchomiona zostanie świetlica 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00). 

Zapisy: formularz na stronie https://bit.ly/37Mx8YP 

 7 zmysł – Sensum Septima 

Prowadzi Karol Brejnak 

Koszt Dla uczniów Termin 

470,00 zł 
(400,00 zł bez posiłków) 

 SP 0-3 
min. 10 | max. 20 uczniów 

08-12.08 
godz. 8:00-16:00 

 

Siedem zmysłów - tyle posiada każdy z nas. To dzięki nim poznajemy 

świat oraz wiemy co lubimy, a co nie. Zapraszam zatem na 5-dniową 

podróż podczas której poznamy owe 7. zmysłów. Dowiemy się  jak 

działają oraz przekonamy się co lubimy i czego potrzebujemy do rozwoju.  

Zajęcia dla klas 0-1 poprowadzi Karol Brejnak- nauczyciel wspomagający 

oraz certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej. 

Minimalna liczba zgłoszonych: 6, maksymalna: 8 uczniów. 

1. Dzień: zmysł r ó w n o w a g i  

2. Dzień: zmysł c z u ci a   g ł ę b o k i e g o   i  d o t y k u 

3. Dzień: zmysł s m a k u    i   z a p a c h u 

4. Dzień: zmysł s ł u c h u 

5. Dzień: zmysł w z r o k u 

Zajęcia stacjonarne (tzw. półkolonie) odbywać będą się od 9:00 do 16:00 (na podstawie 

zgłoszeń podczas inicjatyw uruchomiona zostanie świetlica 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00). 

Zapisy: formularz na stronie https://bit.ly/37Mx8YP 

https://bit.ly/37Mx8YP
https://bit.ly/37Mx8YP
https://bit.ly/37Mx8YP


 Summer World Cup – Półkolonie piłkarskie 

Prowadzą Trenerzy UKS ŻAGLE 

Koszt Dla uczniów Termin 

550,00 zł 
(480,00 zł bez posiłków) 

 SP 0-8 
Turnus I: 27.06-01.07 
Turnus II: 22-26.08 
godz. 8:00-16:00 

 

UKS ŻAGLE zaprasza wszystkich klubowiczów, a także wszystkich 

chętnych, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z piłką nożną, do kolejnej 

edycji półkolonii. Motywem przewodnim będą Mistrzostwa Świata w piłce 

nożnej. Pierwszego dnia odbędzie się losowanie drużyn, które 

rozpocznie trwające cały tydzień rozgrywki. W piątek poznamy zwycięzcę 

Mistrzostw Świata, a możliwość zdobywania punktów będzie miała 

miejsce nie tylko na boisku, ale również poza nim. Nagradzane będą 

m.in. dobre zachowanie. W programie: codzienne treningi oraz mecze 

Summer World Cup 2022, praca własna, obiad i podwieczorek, 

wycieczki. 

 
Zajęcia stacjonarne (tzw. półkolonie) odbywać będą się od 9:00 do 16:00 (na podstawie 

zgłoszeń podczas inicjatyw uruchomiona zostanie świetlica 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00). 

Zapisy: formularz na stronie https://bit.ly/37Mx8YP 

 Piłkarski obóz sportowy – Licheń Stary 

Prowadzą Trenerzy UKS ŻAGLE 

Koszt Dla uczniów Termin 

1600,00 zł  roczniki 09’-14’ 01-07.08 

 

UKS ŻAGLE po raz dziesiąty organizuje obóz piłkarski. 

Zgrupowanie odbędzie się w dniach 1–7 sierpnia 2022 r. w 

Licheniu Starym. Ilość miejsc ograniczona . W wyjeździe mogą 

wziąć udział chłopcy z roczników 2014–2009. Podobnie jak 

podczas poprzednich edycji oraz zimowych półkolonii, obóz będzie 

posiadał motyw przewodni. Chłopcy już pierwszego dnia zostaną 

podzieleni na drużyny i w kolejnych dniach będą mieli możliwość 

zdobywać punkty dla swojego zespołu. Punktowane będą m.in. 

codzienne wieczorne mecze, gry i zabawy, porządek w pokojach 

czy punktualność. Na koniec wyjazdu każdy będzie mógł wybrać 

sobie wspaniałą nagrodę! 

Zapisy: formularz na stronie https://bit.ly/37Mx8YP 

 Premia Górska 2022 – rowerowy obóz wędrowny 

Prowadzą 
Hubert Dziuba 
Grzegorz Całczyński 

Koszt Dla uczniów Termin 

1200,00 zł  SP 7-8  LO 1-3 
min. 10 uczniów 

26.06-02.07 

 

 

 

Już po raz 6. wyruszamy ku wielkiej przygodzie kontynuując 

jednocześnie nasz cel, jakim jest  objechanie całej Polski wzdłuż 

granic. Tym razem udamy się w drogę z Rudnika nad Sanem do 

Rudnika nad Sanem aby dokończyć eksplorację szlaku Green 

Velo wykonując pętle, będącą swego rodzaju premią górską po 

Podkarpaciu. Przygoda, wolność, piękne krajobrazy i wojskowe 

racje żywnościowe to tylko niektóre z atrakcji czekających na 

odważnych cyklistów. 

 

Zapisy: formularz na stronie https://bit.ly/3uD7VJ6  

https://bit.ly/37Mx8YP
https://bit.ly/37Mx8YP
https://bit.ly/3uD7VJ6


 W poszukiwaniu zaginionej Arki 

Prowadzi Michał Siekański 

Koszt Dla uczniów Termin 

400,00 zł  SP 4-8 27.06-01.07 
godz. 8:00-16:00 

 

Czwarta edycja półkolonii - tym razem uczestnicy wcielą się w role 

poszukiwaczy przygód i ruszą na wyprawę by odnaleźć 

legendarną Arkę Przymierza! W planie m.in. eksploracja 

tajemniczych miejsc, gry logiczne i terenowe oraz unikalne, 

przygotowane wyłącznie przy okazji tych półkolonii, gry 

planszowe! 🙂 

Zapisy: formularz na stronie https://bit.ly/3uD7VJ6 

 STRONG MAN ŻAGLE 

Prowadzi Grzegorz Całczyński 

Koszt Dla uczniów Termin 

160,00 zł  SP 7-8  LO 1-3 
min. 8 uczniów 

04-08.07 
godz. 10:00-14:00 

 

Tydzień zajęć, na których będziemy się starali nawiązać do wielkiej 

tradycji polskich zawodów siłaczy. Ruszymy śladami Mariusza 

Pudzianowskiego, Jarosława Dymka i Mateusza Kieliszkowskiego. 

Oczywiście z lekkim przymrużeniem oka i dostosowaniem charakteru 

konkurencji do wieku i możliwości uczestników w trosce o ich 

bezpieczeństwo. Będziemy wspólnie przygotowywać infrastrukturę, 

trenować poszczególne boje i planować zawody, które zakończą 

pracowite pięć dni. Nie zabraknie na pewno spaceru farmera na szkolnym 

boisku, przenoszenia betonowego herbu ŻAGLI czy też uchwytu 

Herkulesa! Może uda się przeciągać Fiata 126p :-p Zobaczymy! 

Zapisy: formularz na stronie https://bit.ly/3uD7VJ6 

 Tenisowe ABC – warsztaty tenisa stołowego 

Prowadzi Łukasz Sapała 

Koszt Dla uczniów Termin 

170,00 zł  SP 4-8 22-26.08 
godz. 16:00-18:00 

 

Warsztaty są skierowane do wszystkich, którzy pragną zdobyć podstawy 

gry jak również rozwinąć posiadane już umiejętności w tej dyscyplinie 

sportu. Podczas naszych zajęć będziemy realizować bloki praktyczno-

techniczne przeplatane odrobiną teorii. Będąc zawodnikiem danej 

dyscypliny sportowej warto wiedzieć jaka jest jej geneza, jak ewaluowała 

na przestrzeni lat, jacy słynni zawodnicy przyczyniali się do jej rozwoju 

zarówno w Polsce jak również za granicą. Zawodnik tenisa stołowego 

oprócz umiejętności technicznych powinien posiadać również wysoki 

poziom przygotowania fizycznego, o które to w odpowiedniej dawce 

również postaram się zadbać. Podsumowując…będziemy trenować, 

rywalizować i dobrze się przy tym bawić! 

Zapisy: formularz na stronie https://bit.ly/3uD7VJ6 

https://bit.ly/3uD7VJ6
https://bit.ly/3uD7VJ6
https://bit.ly/3uD7VJ6


 Basket rEvolution 2022 

Prowadzi Hubert Dziuba 

Koszt Dla uczniów Termin 

400,00 zł  SP 6-8  LO 1-3 
min. 8 uczniów 

18-31.08  
godz. 16:00-18:00 

 

Warsztaty koszykarskie, na których młodzi adepci koszykówki 

będą mogli zarówno pełniej rozwinąć swoje umiejętności 

techniczne i taktyczne jak i podnosząc swoją ogólną sprawność 

fizyczną, płynnie wejść w kolejny sezon treningowy. Zajęcia będą 

realizowane na boisku Szkoły Żagle w Międzylesiu codziennie w 

godzinach 16:00-18:00. Na zajęciach dla każdego uczestnika 

czekać będzie pamiątkowa koszulka treningowa. 

 

Zajęcia nie odbywają się w weekendy. 

Zapisy: formularz na stronie https://bit.ly/3uD7VJ6 

 Warsztaty filmoznawcze 

Prowadzi Marcin Mielcarz 

Koszt Dla uczniów Termin 

350,00  LO 1-3 
min. 8 uczniów 

08-12.08 
godz. 9:30-16:00 

 Zajęcia obejmują analizę i interpretację filmów Andrieja 

Tarkowskiego na podstawie projekcji filmowych oraz 

przygotowanych tekstów źródłowych i naukowych z zakresu teorii 

krytyki dzieł filmowych. Projekcja filmu, warsztaty z analizy języka 

filmowego, praca z tekstami źródłowymi. 

Uczniowie nabędą kompetencje pozwalające na pogłębioną i 

krytyczną ocenę wartości artystycznych filmów w szerokim 

kontekście kulturowym. Nauka analizy uwzględniać będzie 

kształcenie umiejętności oryginalnego i kreatywnego podejścia do 

interpretacji. 

Zapisy: formularz na stronie https://bit.ly/3uD7VJ6 

 Fundamenty Wylewania Fundamentów 

Prowadzi Krzysztof Blankiewicz 

Koszt Dla uczniów Termin 

300,00 zł  SP 7-8  LO 1-3 
min. 10 uczniów 

16-19.08 
godz. 9:00-13:00 

 

Mówi się, że każdy mężczyzna powinien zbudować dom. Na 

zajęciach położymy fundament pod potrzebne do tego 

umiejętności takie jak elementy ciesielstwa, murowanie czy 

wylewanie betonu. Zajmiemy się projektowaniem i budową 

prostych konstrukcji drewnianych. 

Zapisy: formularz na stronie https://bit.ly/3uD7VJ6 

 

https://bit.ly/3uD7VJ6
https://bit.ly/3uD7VJ6
https://bit.ly/3uD7VJ6


 OD OSADY DO IMPERIUM 

Prowadzi Adam Wroński 

Koszt Dla uczniów Termin 

300,00 zł  SP 4-8  LO 1-3 
min. 8 uczniów 

27-30.06 
godz. 9:00-12:00 

 

Zajęcia dedykowane są dla uczniów wszystkich klas szkoły 

podstawowej i liceum zainteresowanych historią antycznego 

Rzymu.  

Każdy dzień to inna tematyka: od kształtowania się republiki do 

upadku cesarstwa, przyjrzymy się armii rzymskiej, poczytamy o 

rzymskiej kulturze, poznamy kilka łacińskich sentencji, aby na 

koniec zbudować makietę bitew przeciwko Kartaginie! 

 

Serdecznie zapraszamy na rzymską przygodę w ŻAGLOWYM 

LEGIONIE   

Zapisy: formularz na stronie https://bit.ly/3uD7VJ6 

 Warsztaty przyrodnicze 

Prowadzą 
Tomasz Deptuła 
Tomasz Wierzbicki 

Koszt Dla uczniów Termin 

350,00  SP 7-8  LO 1-3 
min. 4 | max. 12 uczniów 

22, 24, 26, 29, 31.08 
godz. 9:00-14:00 

 

Zajęcia będą dotyczyły fizyki, chemii i biologii. Stawiamy na 

samodzielne wykonywanie ćwiczeń. Będziemy wykorzystywać 

zarówno wyposażenie pracowni biologiczno- chemicznej 

(odczynniki, mikroskopy itp.), jak i materiały, które można kupić w 

każdym sklepie. Każdy dzień będzie obejmował część 

wprowadzającą, doświadczalną oraz podsumowującą w formie 

quizu. Najlepsi otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Zajęcia będą odbywały się w dwa ostatnie tygodnie sierpnia, co 

dwa dni w godz. 9.00-14.00 

Zapisy: formularz na stronie https://bit.ly/3uD7VJ6 

 ŻAGLE na fali – warsztaty skimboardowe 

Prowadzą 
Wojciech Cieślak 
Michał Puchalski 

Koszt Dla uczniów Termin 

300,00  SP 4-8  LO 1-3 
min. 4 | max. 12 uczniów 

Turnus I: 11-15.07 
Turnus II: 18-22.07 

zajęcia trwają 2 godziny 

 

Chciałbyś poznać jeden z najbardziej intrygujących sportów 

wodnych? Teraz to możliwe również w Żaglach! Zapraszamy 

serdecznie na warsztaty nauki pływania na skimboardzie. 

Poprowadzą je czołowi instruktorzy i doświadczeni zawodnicy tej 

dyscypliny – Wojciech Cieślak (na co dzień sekretarz naszej 

Szkoły) oraz Michał Puchalski. 

 

Zajęcia odbędą się na sztucznym torze z wykorzystaniem 

profesjonalnego sprzętu. Nauczymy Cię, jak posługiwać się deską, 

zdradzimy sekrety długich ślizgów oraz poznasz zjawiskowe tricki. 

Gwarantujemy tony dobrej zabawy! 

Zapisy: formularz na stronie https://bit.ly/3uD7VJ6 

 

https://bit.ly/3uD7VJ6
https://bit.ly/3uD7VJ6
https://bit.ly/3uD7VJ6


 

AKTYWNE LATO 2022 
 

REGULAMIN ZAPISÓW 
 

1. Zapisy na wszystkie zajęcia wakacyjne przyjmowane są przez formularze na stronach: 

- Falenica https://bit.ly/37Mx8YP  

- Międzylesie https://bit.ly/3uD7VJ6  

2. Zapisy trwają do 3 czerwca. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

3. Zajęcia stacjonarne (tzw. półkolonie) odbywać będą się od 9:00 do 16:00 (podczas 

wybranych inicjatyw uruchomiona zostanie świetlica 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00 na 

podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Rodziców). 

4. Koszt udziału w jednym tygodniu zajęć z oferty podany jest w ogłoszeniu. Zapis poprzez 

formularz stanowi zobowiązanie uiszczenia opłaty za zajęcia. O możliwości udziału w 

pojedynczych dniach wybranych zajęć decydują prowadzący. 

5. Posiłki podczas zajęć stacjonarnych (półkolonii) realizowanych w Żaglach lub 

Strumieniach: 

- opłata zawiera domyślnie posiłki, wyjątek stanowią zajęcia Wakacyjne Zuchowe Przygody, 

gdzie chłopcy będą proszeni o przynoszenie produktów i wspólnie z prowadzącymi będą 

przygotowywać wszystkie posiłki 

- w przypadku rezygnacji opłata za udział zostanie pomniejszona o 70,00 zł, rezygnację z 

posiłków należy zgłosić w formie mailowej nie później niż przed 7 dni przed rozpoczęciem 

zajęć, 

- istnieje możliwość przygotowania posiłku dla dziecka wg. diety, informacje o diecie należy 

przekazać organizatorowi w formie mailowej nie później niż przed 7 dni przed rozpoczęciem 

zajęć. 

6. Zajęcia wystartują w przypadku zebrania się minimalnej liczby osób. 

7. W drugim tygodniu czerwca zostanie przesłana informacja potwierdzająca start wybranej 

aktywności, a także zawierająca wszystkie niezbędne informacje na temat wysokości i 

sposobu wniesienia opłaty. 

8. Zgłoszenia wniesione po terminie mogą zostać uznane tylko w sytuacji wolnych miejsc 

za zgodą prowadzącego. 

9. W przypadku rezygnacji później niż 7 dni przed rozpoczęciem nie przysługuje zwrot 

wniesionej opłaty. 

https://bit.ly/37Mx8YP
https://bit.ly/3uD7VJ6


 

 

 

HARMONOGRAM 

czerwiec – lipiec 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HARMONOGRAM 

sierpień 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ŻAGLE 

Szkoła Podstawowa i Liceum 

Stowarzyszenia STERNIK 

________________________________ 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

ŻAGLE 

________________________________ 

 

Akademia ŻAGLI 
 

 

e-mail: szkola.zagle@sternik.edu.pl  |  tel.: 22 815 90 31 

e-mail: biuro@ukszagle.pl  |  tel.: +48 516 480 611 

e-mail: biuro@akademiazagli.pl 
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