
 

 

 

Półkolonie w Gminie Michałowice- Zima 2020 

 

OFERTA 

Miejsce: SP Komorów, SP Nowa Wieś lub SP Michałowice 

Liczba dostępnych miejsc w lokalizacji: 22 na turnus 

Dostępne terminy:  

1; 10- 14.02.2019 2; 17- 21.02.2019 

Program półkolonii : 

-Warsztaty integracyjne    -Zumba   

-Warsztaty z elementami arteterapii    -Warsztaty plastyczne i rękodzieło  

-Wycieczki na ściankę wspinaczkową i do sali zabaw -Seans filmowy- kino   

-Zajęcia sportowe     -Mini warsztaty kulinarne „Mały MasterChef” 

-Zawody w popularne i lubiane gry planszowe  - “Mistrzostwa Zimowe” (konkurencje                                                                                                                                                  

sportowe i plastyczne) 

-Mini-warsztaty profilaktyczne “Stop przemocy dziś wołamy, czynić dobro ogłaszamy!” lub “Wszyscy 

Inni, a jednak tacy sami. Trening akceptacji społecznej” 

Oraz wiele innych atrakcji, uzależnionych od zastanych warunków pogodowych. 

W godzinach: 8- 17 

CENA za 1 tydzień: 330zł/ os* 

 
Zapewniamy: 
 
-Codzienne atrakcje -Bogaty program -Ubezpieczanie NNW  
-Zajęcia sportowe z instruktorami  -konkursy z nagrodami   
-transport i bilety wstępu - Obiady (zupa, drugie danie i podwieczorek) - 
nielimitowana woda niegazowana 
ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW 
 
*w przypadku zapisu na więcej niż jeden turnus lub zapisu rodzeństwa obowiązują zniżki. 
Szczegóły na następnej stronie, w sekcji „Jak zapisać” 



 

 

 

JAK ZAPISAĆ? 
 
Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem swojego dziecka w naszych półkoloniach, od 18 
grudnia możesz dokonać zapisu. Odeślij uzupełnioną kartę wstępną zgłoszenia na adres 
email- polkolonie@erudiopracownia.pl, którą otrzymałeś jako załącznik w wiadomości od 
nas, a także dokonaj opłaty za wybrane turnusy i liczbę zapisywanych dzieci na udostępniony 
numer konta. W tytule przelewu wpisz; imiona i nazwiska wszystkich zapisywanych dzieci, 
liczbę turnusów na które zapisujesz oraz ich daty, wybraną lokalizację, tak jak na poniższym 
przykładzie; 
  
Jan Kowalski, 2, 10-14.02, 17-21-02, Michałowice, Marek Kowalski, 1, 17-21.02, Michałowice 

 
 Wpłat można dokonywać wyłącznie w formie przelewu na konto firmowe: 
    Erudio Piotr Malinowski    
   92 1050 1924 1000 0097 1516 2674 
 
Cena regularna za tygodniowy turnus: 330zł/ os 
 
Ceny zniżkowe przy zapisywaniu na więcej niż jeden turnus lub zapisu 
rodzeństwa: 
 
 Rodzeństwo lub od razu 2 turnusy  
   1-szy uczestnik/ turnus- cena regularna,  
  2 -gi uczestnik/ turnus- 315zł brutto/ os (5% zniżki) 
 3 osoby lub 3 turnusy  
   1-szy uczestnik/ turnus-  cena regularna, 
   2- gi uczestnik/ turnus- 315zł/ os 
   3 uczestnik/ turnus- 300zł/os 

 W przypadku chęci zapisu na jeszcze większą liczbę turnusów lub większą ilość dzieci, każdy kolejny 
uczestnik lub każdy kolejny turnus – cena 300zł/os (max zniżka wynosi 10%) 

Wszelkich informacji udzielimy mailowo; polkolonie@erudiopracownia.pl  

Lub telefonicznie: 

   - Olga Danek +48 510 632 236 

   - Piotr Malinowski +48 600 336 504 

ZAPRASZAMY!!! 

 

Półkolonie zostały dofinansowane z budżetu Gminy Michałowice. Gmina pokrywa koszty 
zatrudnienia kadry kierowniczo- wychowawczej w każdej z lokalizacji. 
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