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Tytuł projektu

Kontakt

Lekkoatletyczny Klub Sportowy
VECTRA

Wakacje z pasją

vectrawloc@interia.pl
www.vectra-dgs.com.pl

ul. Chopina 10/12

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
Podstawowej nr 20
"WESPÓŁ"

Wesoło i aktywnie
z Wespół półkolonie letnie

wespol20@gmail.com
www.sp20.com/pl

ul. Gałczyńskiego 9 a
Partner: SP nr 20

Opis projektu
Projekt skierowany do dzieci i młodzieży w wieku
6-15 lat zakłada organizację 4 turnusów półkolonii
na obiektach OSiR Włocławek. Każdy turnus oprócz
obszernego pakietu zajęć sportowych i rekreacyjnych
wzbogacony będzie o dodatkowe zajęcia edukacyjne:
I turnus - historyczny, II turnus -ekologiczny,
III turnus - artystyczny , IV turnus- językowy ( język
angielski). Projekt realizowany będzie w terminie od
4 lipca do 29 sierpnia i weźmie w nim udział
240 osób.
Projekt skierowany do dzieci i młodzieży w wieku
6-13 lat zakłada organizację dutygodniowych półkolonii.
Skierowany jest przede wszystkim do dzieci
mieszkających na osiedlu Południe. Planowane są
zajęcia warsztatowe: plastyczne, teatralne, fotograficzne
oraz zajęcia sportowe , konkursy, wyjścia do kina.
Zorganizowana zostanie wycieczka do Nadleśnictwa
i nad Jezioro Czarne, dzieci obejrzą spektakl teatralny
W projekcie realizowanym w terminie od 4 do 15 lipca
uczestniczyć będzie 60 osób.

Uczniowski Klub Soprtowy
"ELEKTRYK"

Aktywne wakacje

maj-mvm@wp.pl
503197053

ul. Toruńska 77/83

Włocławski Klub Karate
Kyokushin

Młodzi aktywni
włocławianie

www.karate.wloclawek.pl
tel.601660458

ul. Matejki 7

fundacjacaietanus@gmail.com

FUNDACJA CAIETANUS
partnerzy
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie we Włocławku
Nadleśnictwo Włocławek

Leśne wakacje

www.fundacjacaietanus.pl

ul. Kaliska 99

Projekt zakłada organizację imprez sportowych na
"Orliku" przy Zespole Szkół Elektrycznych w terminie
od 18 do 31 lipca i skierowany jest do dzieci i młodzieży
w wieku od 6 do 18 lat. Rozgrywane będą mecze
w piłkę nożną oraz mini piłkę nożną, zorganizowane
zostaną turnieje piłki nożnej oraz badmintona. Planowane
są liczne konkursy sportowe, którę będą odbywały się
pomiędzy meczami. W projekcie planowany jest
udział 200 młodych włocławian.
Projekt skierowany do dzieci w wieku 7 -14 lat , dla
których zorganizowany zostanie turnus półkolonijny.
Zajęcia z karate i tenisa ziemnego, zajęcia plenerowe,
odwiedziny w schronisku dla zwierząt i wyprowadzanie
psów na spacer, rejs po Wiśle, wyjście do muzeum.
Ponadto zajęcia edukacyjne w formie gier, zabaw
i konkursów. Uczestnicy półkolonii wezmą udział
w pokazie pierwszej pomocy w WOPR.
Termin od 4 do 15 lipca , zajęcia w obiekcie OSiR przy
ul. Piwnej 1 i na kortach przy ul. Gałczyńskiego.
Leśne wakacje to trzy 5-dniowe turnusy półkolonijne
organizowane dla dzieci i młodzieży w terminie od 8 do
26 sierpnia. Bardzo bogata oferta programowa : warsztaty
plastyczno-malarskie, rzeźbiarskie, i garncarskie,
horitoterapia -nowatorskie zajęcia z kwiatami i roślinami
ozdobnymi, warsztaty chemiczne i biologiczne.Wycieczki
terenowe, zabawy w parku linowym, rajdy rowerowe.
Półkolonie zakończy impreza integracyjna ( w projekcie
mogą wziąć udział dzieci z niepełnosprawnościami) dla
wszystkich uczestników. Zajęcia będą odbywały się w
Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Nadleśnictwie W-wek.

Uczniowski Klub Sportowy
"Długosz"
partner
Zespół Szkół Katolickich
im. Ks. Jana Długosza

Wesoło, radośnie
i sportowo

Parafia pw. Najświętszego Serca
Jezusowego
ul. Ostrowska 8
partner
Stowarzyszenie "Trampolina
dla Polski"

Trampolinowa
przygoda
z ANWILEM

Diecezja Włocławska
partner
Zespół Szkół Katolickich
im. Ks. Jana Długosza

Wakacje z Długoszem
rodzina, kultura,
tradycja
i bezpieczeństwo spotkajmy się poznajmy się

Projekt zakłada organizację plenerowej imprezy sportowej
sekretariat@zskdlugosz.pl 9 lipca na stadionie Przylesie na osiedlu Zazamcze.
ul. Łęgska 26
Impreza będzie miała charakter otwartego festynu
tel. 542324942
i uczestniczyć w niej będą uczniowie włocławskich
szkół podstawowych, zaproszone zostana również dzieci
z niepełnosprawnościami. Zorganizowane zostaną
konkursy sportowe a uczestniczące w nich dzieci otrzymają
nagrody. Państwowa Straż Pożarna przeprowadzi pokaz
akcji gaśniczej, przygotuje tor przeszkód a PCK pokaz
pierwszej pomocy.
Projekt zakłada organizację 3-tygodniowych półkolonii
dla 45 dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, w tym 14
trampolina.wloclawek@gmail.com
podopiecznych Domu Dziecka Caritas w terminie od 1 do
www.parafia-nsj.pl
19 sierpnia. Zaplanowano zorganizowanie Igrzysk
tel. 542338124
Olimpijskich- zajęć sportowych inspirowanych
dyscyplinami olimpijskimi. Uczestnicy zostaną zapoznani
z historią olimiad, wykonają wspólnie strefę kibica. Będą
także wodne szaleństwa, zajęcia plastyczne, wycieczki
rowerowe, kino, kręgle i warsztaty kulinarne.
W ramach projektu zrealizowane zostaną dwie imprezy:
sekretariat@zskdlugosz.pl piknik 30 czerwca dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
www.zskdlugosz.pl
Zorganizowany zostanie "Miejski Bieg Patrolowy" oraz
tel. 542324942
konkurs plastyczny "Wesołe wakacje-bezpieczne wakacje"
2 lipca w Parku Sienkiewicza zorganizowany zostanie
piknik rodzinny, podczas którego odbędzie się loteria
fantowa, plener malarski pt. "Park na palecie", turniej
szachowy dla dzieci i wiele innych atrakcji.

Chorągiew
Kujawsko-Pomorska ZHP
Hufiec Włocławek
partner
YACHT CLUB ANWIL
Stowarzyszenie

Harcerskie
półkolonie
pod żaglami

wloclawek@zhp.pl
www.wloclawek.zhp.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy

Półkolonie wTPD

biuro@tpd.wloclawek.pl

Klub Sportów Walki
Włocławek

Wesołe wakacje
na sportowo

tel. 793147147

tel. 544119986

kontakt@fightclub.wloclawek.pl

www.fightclub.wloclawek,pl

tel. 544118921

Projekt zakłada organizację tygodniowych półkolonii
dla 100 dzieci w wieku od 10 do 15 lat w terminie od
22 do 28 sierpnia. Podstawą półkolonii będzie szkolenie
oraz nauka pływania na żaglówkach pod okiem
doświadczonej i wykwalifikowanej kadry w Marinie
w Zarzeczewie. Ponadto dla uczestników przygotowano
dodatkowe atrakcje w postaci zajęć w parku linowym,
wyjścia do kina i nad jezioro . Uczestnicy będą dowożeni
na zajęcia na wodzie.
Projekt zakłada organizację półkolonii dla 50 dzieci
uczących się w szkołach nr 7, 10 i 14 oraz nr 2.
Dzieci wezmą udział w zajęciach plastycznych a swoje
umiejętności pokażą podczas konkursu pt. "Moje
wymarzone wakacje". Podczas wycieczek przyrodniczych
i zwiedzania zabytków Włocławka uczestnicy wykonają
zdjęcia, z których powstanie kronika. Zaplanowano
wyjścia do kina, na basen i kręgielnię.
Zajęcia prowadzone będą w Ogniskach TPD przy
ul. Kaliskiej i Barskiej od 8 do 27 sierpnia.
Projekt zakłada organizację półkolonii dla dzieci
i młodzieży w wieku 7-17 lat. Zorganizowane zostaną
zajęcia z karate kyokushin, boksu, gimnastyki sportowej
przy muzyce. Rozgrywane będą turnieje sportowe. Dla
najmłodszych zaplanowano wyjście do sali zabaw Kubuś.
Półkolonie zostaną zorganizowane w termnie od 1 do 14
sierpnia.

Stowarzyszenie
"Trampolina dla Polski"
partner
Parafia pw. Najświętszego Serca
Jezusowego

Moc atrakcji
na koniec
wakacji

Fundacja
"Samotna Mama"

Wakacje
z przygodą

trampolina.wloclawek@gmail.pl

www.trampolinadlapolski.pl

tel.608731037

kontakt@ fundacjasamotnamama.
org

tel. 512448679

Projekt zakłada organizację półkolonii w ostatnim
tygodniu wakacji dla 100 włocławian w wieku 6-18 lat.
W projekcie weźmie udział 14 podopiecznych Domu
Dziecka Caritas. Dla uczestników przewidziano szereg
atrakcji: rywalizację w zawodach sportowych
nawiązujących do dyscyplin olimpijskich, wyjście do
parku linowego połączone z grillowaniem, zabawami
integracyjnymi oraz konkursem ekologicznym. Ostatnim
punktem półkolonii będzie zorganizowanie na koniec
wakacji "nocy pod namiotami", która będzie
podsumowaniem projektu. Rozegrany zostanie
miniturniej siatkówki, będzie śpiewanie przy gitarze,
karaoke i wspólne tańce.
Projekt zakłada organizację trzech 6-dniowych
turnusów półkoloniijnych.
W programie szereg zajęć edukacyjno-rekreacyjnych
i sportowych. Planowane są wycieczki do lasu, zabawa
w podchody, wycieczki rowerowe. Dzieci pójda do kina,
na basen i kręgielnię. Wezmą udział w rejsie statkiem po
Zalewie Wiślanym oraz w zajęciach w miasteczku
drogowym WORD i warsztatch ECOSURVIVAL.
Projekt zakończy "Mini Piknik na Zakręcie", podczas
którego uczestnicy wezmą udział w grach i zabawch
oraz otrzymają nagrody i dyplomy. W półkoloniach
wezmą udział m.in. dzieci z osiedla Leopoldowo oraz
podopieczni świetlic środowiskowych.
W projekcie realizowanym od 4 do 23 lipca weźmie
udział 30 dzieci w wieku 7-14 lat.

Chorągiew
Kujawsko-Pomorska ZHP
Hufiec Włocławek

Harcerskie półkolonie
z Bazą Przygody

YACHT CLUB ANWIL
Stowarzyszenie

Anwilowi żeglarze
dzieciom i młodzieży
Włocławka

wloclawek@zhp.pl
www.wloclawek.zhp.pl

tel. 793147147

biuro@yca.pl
www.yca.pl
tel. 542550255

Projekt zakłada organizację harcerskich półkolonii dla
dzieci w wieku 10-15 lat z różnych środowisk, przede
wszystkim nie zrzeszonych w ZHP. Każdego dnia
zaplanowano różne atrakcje: zajęcia w parku linowym,
zawody paintballowe, szkolenie i zawody w strzelaniu
z łuku oraz wyjścia na basen i do kina. Nie zabraknie
również elementów typowo harcerskich jak zajęcia
w terenie, szkolenie z pierwszej pomocy, gry terenowe
czy ogniska harcerskie. W projekcie organizowanym od
5 do 11 sierpnia weźmie udział 100 osób.
Celem projektu jest zorganizowanie aktywnego
wypoczynku dzieci i młodzieży w formie dziennych
pobytów w Marinie w Zarzeczewie. Podczas zajęć
uczestnicy nauczą się bezpiecznego korzystania z wody
i sprzętu pływającego : jachtów żaglowych, kajakiów
kanadyjek, łodzie wiosłowych.
Zajęcia będą odbywać się w okresie wakacji
i uczestniczyć w nich będzie 100 osób dziennie.

