
Kontakt i rezerwacja: 
tel. 518 010 723
tel. 726 46 45 44, 

   • Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm  
 w organizowaniu półkolonii oraz warsztatów edukacyjnych dla dzieci
• Atrakcyjny, urozmaicony program zajęć każdego dnia 
• Praca w małych grupach 
• Zaangażowana i troskliwa kadra psychologiczno-pedagogiczna  
 na co dzień prowadząca zajęcia w Centrum Aktywnej Edukacji
• Bezpieczna przestrzeń do aktywnej zabawy na świeżym powietrzu 

Atrakcyjna baza edukacyjna, wyposażona 
w przestronne sale i pracownie. Obszerne 

podwórko, boiska i mały park, gdzie 
znajduje się dydaktyczny labirynt oraz 

hodowla alpak.
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CENTRUM DOBREGO WYCHOWANIA 
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Szczegółowe informacje:
www.aktywnaedukacja.com.pl

e-mail: biuro@aktywnaedukacja.com.pl

Bezpieczny wypoczynek zgłoszony 
w Lubelskim Kuratorium Oświaty

ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY 
DZIECI W WIEKU OD 6 DO 13 LATDZIECI W WIEKU OD 6 DO 13 LAT

BEZPIECZNE WAKACJE 
BEZPIECZNE WAKACJE BLISKO NATURYBLISKO NATURY

CODZIENNIE DUŻO ZABAW I AKTYWNOŚCI NA POWIETRZU 
CODZIENNIE DUŻO ZABAW I AKTYWNOŚCI NA POWIETRZU 



UDZIELAMY RABATU: 
• dla rodzeństwa 

• przy zapisach grupowych 
od 5 osób 

• za kontynuacje 

(rabaty nie sumują się)

CENA OBEJMUJE: 5 dniowy pobyt z wyżywieniem (drugie śniadanie, domowy 
obiad, podwieczorek, herbata woda i owoce bez ograniczeń), 

• zajęcia i warsztaty, opieka wychowawców od momentu przekazania nam dzieci 
do czasu ich odbioru: (7.30-17.00) w opcji ze zorganizowanym transportem,

(8.00-16.30) przy indywidualnym dowozie dzieci na miejsce
• ubezpieczenie NNW. 

• ORGANIZUJEMY DOWÓZ DZIECI ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ

CENA za turnus 550 zł

Turnusy tematyczne:

TERMINY: 6.07-10.07,13.07-17.07, 20.07-24.07,
27.07-31.07,3.08-7.08,10.08-14.08, 

AKADEMIA ODKRYWCY
• Odkrywamy fascynujący świat przyrody
• Obserwacje i eksperymenty z roślinami
• W pracowni chemika: slime i pianostwory 
• Leśna gra terenowa z wykrywaczami metalu
• Warsztaty i eksperymenty z wodą, wyprawa   
 do źródełka
• Którędy poszedł dzik? Rozpoznawanie    
 tropów leśnych zwierząt

AKADEMIA PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT:  
• Spotkanie z psim terapeutą – poznajemy   
 zasady bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami
• Warsztaty przygotowania zabawek  
 i przekąsek dla własnych zwierzaków
• Warsztaty o niesamowitej przyjaźni ludzi 
 ze zwierzętami 
• Warsztaty w stajni dla wszystkich 
 miłośników koni

AKADEMIA SURVIVALU 
• Nauka podstawowych zasad sztuk    
 przetrwania w trudnych sytuacjach, 
 budowanie szałasów, rozpalanie ogniska,   
 rozpoznawanie roślin jadalnych, nauka
 orientowania się w terenie przy pomocy
 kompasu oraz naturalnych znaków    
 występujących w przyrodzie. 
• Leśna gra terenowa z wykorzystaniem   
 wykrywaczy metali. 

AKADEMIA ARTYSTYCZNA
• Warsztaty sensoplastyczne - kolorowe slime 
• Malowanie na szkle i drewnie
• Letni ogród zamknięty w słoiku
• Warsztaty naturalnych kosmetyków 
• Warsztaty szycia maskotek z filcu

AKADEMIA PIŁKARSKA
• Treningi piłkarskie, mini turnieje,     
 kształtowanie zdolności motorycznych 
• Warsztaty kontroli emocji, komunikacji
 i współpracy w drużynie
• Gry i zabawy zręcznościowe


