
Półkolonie letnie w CMS 

Zapraszamy na półkolonie w 3 terminach: 

27.06.2022 – 1.07.2022 

4.07.2022 – 8.07.2022 

11.07.2022 – 15.07.2022 

Półkolonia skierowana jest dla dzieci z klas 1-3. 

Półkolonia odbywa się w godzinach: 7.00 – 17.00 

Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w półkolonii: 
• karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

• oświadczenie na temat osób upoważnionych do przyprowadzania i odbioru dziecka z i na półkolonię
• zgoda na samodzielny powrót do domu

PROGRAM PÓŁKOLONII *
TURNUS 1, 2 i 3 

*program półkolonii może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jak np. warunki pogodowe



TURNUS 1 
27.06. 2022 - 01.07.2022 

poniedziałek-27.06 wtorek-28.06  środa-29.06  czwartek-30.06 piątek-1.07 

7:00 - 8:30  
przyjście uczestników, 
zajęcia poranne - gry                  

i zabawy  

przyjście 
uczestników, zajęcia 

poranne - gry                  
i zabawy  

przyjście uczestników, 
zajęcia poranne - gry                  

i zabawy  

przyjście uczestników, 
zajęcia poranne - gry                  

i zabawy  

przyjście uczestników, 
zajęcia poranne - gry                  

i zabawy  

8:30 - 9:00   śniadanie   śniadanie    śniadanie    śniadanie   śniadanie  

9.00 - 10.00 

DZIEŃ SPORTOWY - 
INTEGRACJA 

Dmuchańce 9.00 - 15.00  
w międzyczasie:  gry i 

zabawy zespołowe: piłka 
nożna, unihokej, 

sportowy małpi gaj, tenis 
ziemny, tenis stołowy, 

badminton 
10.45 - 11.00 II 

ŚNIADANIE 
13.00 - 13.30 - OBIAD 

Kino 
 10.00-12.00 

 Tenis ziemny 
  

Park Linowy-Tarzania-
Głębokie plus ognisko(2 

h korzystania z parku 
linowego plus 1,5 h 
ogniska + ok. 2 h na 

dojazd i powrót) 
w międzyczasie Lunch 

box 
ognisko(kiełbaski/bułka 

lub hot dogi) 

 Tenis ziemny 
  

II ŚNIADANIE   Lunch box    Lunch box    Lunch box  

11.00 - 12.00 

Opera na Zamku  
zwiedzanie  

12.00 - 13.30 

 Park Trampolin       
 FUN JUMP 

11.00 - 12.00  

Park Kasporwicza: lody, 
spacer, zabawy  

PODSUMOWANIE 
PÓŁKOLONII 

12.00 - 13.00 

13:00 - 14.00 
 obiad 

13.00 - 13.30  
 obiad 

13.00 - 13.30  

14.00 - 15.00 

obiad 
14.00 - 14.30 

 Eksperymenty                         
i doświadczenia/zajęcia 

muzyczne 
13.30 - 15.00  

 Eksperymenty                        
i doświadczenia/zajęcia 

muzyczne 
13.30 - 15.00  

 
zabawy na świeżym 
powietrzu 14.30 - 

15.00 

 

15.00 - 16.00 
język angielski/warsztaty 

kreatywne 
warsztaty kulinarne 

język angielski/warsztaty 
kreatywne 

warsztaty kulinarne 
język angielski/warsztaty 

kreatywne 
 

pomiędzy 
zajęciami 

czas na przekąskę czas na przekąskę czas na przekąskę czas na przekąskę czas na przekąskę  

16.00 - 17.00 
warsztaty kreatywne/ 

język angielski 
warsztaty kreatywne/ 

zajęcia taneczne 
warsztaty kreatywne/ 

język angielski 
warsztaty kreatywne/ 

zajęcia taneczne 
warsztaty kreatywne/ 

język angielski 
 



TURNUS 2 
4.07. - 8.07.2022 

poniedziałek - 4.07 wtorek - 5.07  środa - 6.07  czwartek - 7.07 piątek 8.07 

7:00 - 8:30  
przyjście uczestników, 
zajęcia poranne - gry                  

i zabawy  

przyjście uczestników, 
zajęcia poranne - gry                  

i zabawy  

przyjście uczestników, 
zajęcia poranne - gry                  

i zabawy  

przyjście uczestników, 
zajęcia poranne - gry                  

i zabawy  

przyjście uczestników, 
zajęcia poranne - gry                  

i zabawy 

8:30 - 9:00   śniadanie   śniadanie    śniadanie    śniadanie  śniadanie 

9.00 - 10.00 

DZIEŃ SPORTOWY - 
INTEGRACJA 

Dmuchańce 9.00 - 15.00  
w międzyczasie:  gry i 

zabawy zespołowe: piłka 
nożna, unihokej, 

sportowy małpi gaj, tenis 
ziemny, tenis stołowy, 

badminton 
10.45 - 11.00 II 

ŚNIADANIE 
13.00 - 13.30 - OBIAD 

Kino 
 10.00-12.00 

 Tenis ziemny 
  

Smętowice 
10.00 - 15.00 

Tenis ziemny  

II ŚNIADANIE   Lunch box    Lunch box  Lunch box 

11.00 - 12.00 

Opera na Zamku  
zwiedzanie  

12.00 - 13.30 

 Park Trampolin       
 FUN JUMP 

11.00 - 12.00  

Park Kasporwicza: lody, 
spacer, zabawy  

PODSUMOWANIE 
PÓŁKOLONII 12.00 - 13.00 

13:00 - 14.00 
 obiad 

13.00 - 13.30  
obiad 

13.00 - 13.30 

14.00 - 15.00 

obiad 
14.00 - 14.30 

 Eksperymenty                         
i doświadczenia/zajęcia 

muzyczne 
13.30 - 15.00  

Eksperymenty                        
i doświadczenia/zajęcia 

muzyczne 
13.30 - 15.00 

 
zabawy na świeżym 
powietrzu 14.30 - 

15.00 

 

15.00 - 16.00 
język angielski/ 

warsztaty kreatywne 
warsztaty kulinarne 

język angielski/ 
warsztaty kreatywne 

warsztaty kulinarne 
język angielski/ 

warsztaty kreatywne 
 

pomiędzy 
zajęciami 

czas na przekąskę czas na przekąskę czas na przekąskę czas na przekąskę czas na przekąskę  

16.00 - 17.00 
warsztaty kreatywne/ 

język angielski 
warsztaty kreatywne/ 

zajęcia taneczne 
warsztaty kreatywne/ 

język angielski 
warsztaty kreatywne/ 

zajęcia taneczne 
warsztaty kreatywne/ 

język angielski 
 



TURNUS 3 
11.07. - 15.07.2022 

poniedziałek - 11.07 wtorek - 12.07  środa - 13.07  czwartek - 14.07 piątek - 15.07 

7:00 - 8:30  
przyjście uczestników, 
zajęcia poranne - gry                  

i zabawy  

przyjście uczestników, 
zajęcia poranne - gry                  

i zabawy  

przyjście uczestników, 
zajęcia poranne - gry                  

i zabawy  

przyjście uczestników, 
zajęcia poranne - gry                  

i zabawy  

przyjście uczestników, 
zajęcia poranne - gry                  

i zabawy 

8:30 - 9:00   śniadanie   śniadanie    śniadanie    śniadanie  śniadanie 

9.00 - 10.00 

DZIEŃ SPORTOWY - 
INTEGRACJA 

Dmuchańce 9.00 - 15.00  
w międzyczasie:  gry i 

zabawy zespołowe: piłka 
nożna, unihokej, sportowy 

małpi gaj, tenis ziemny, 
tenis stołowy, badminton 
10.45 - 11.00 II ŚNIADANIE 

13.00 - 13.30 - OBIAD 

Kino 
 10.00-12.00 

 Tenis ziemny 
  

Smętowice 
10.00 - 15.00 

Tenis ziemny  

II ŚNIADANIE   Lunch box    Lunch box  Lunch box 

11.00 - 12.00 

Opera na Zamku  
zwiedzanie  

12.00 - 13.30 

 Park Trampolin       
 FUN JUMP 

11.00 - 12.00  

Park Kasporwicza: lody, 
spacer, zabawy  

PODSUMOWANIE 
PÓŁKOLONII 12.00 - 13.00 

13:00 - 14.00 
 obiad 

13.00 - 13.30  
obiad 

13.00 - 13.30 

14.00 - 15.00 

obiad 
14.00 - 14.30 

 Eksperymenty                         
i doświadczenia/zajęcia 

muzyczne 
13.30 - 15.00  

Eksperymenty                        
i doświadczenia/zajęcia 

muzyczne 
13.30 - 15.00 

 
zabawy na świeżym 
powietrzu 14.30 - 

15.00 

 

15.00 - 16.00 
język angielski/ 

warsztaty kreatywne 
warsztaty kulinarne 

język angielski/ 
warsztaty kreatywne 

warsztaty kulinarne 
język angielski/ 

warsztaty kreatywne 
 

pomiędzy 
zajęciami 

czas na przekąskę czas na przekąskę czas na przekąskę czas na przekąskę czas na przekąskę  

16.00 - 17.00 
warsztaty kreatywne/ 

język angielski 
warsztaty kreatywne/ 

zajęcia taneczne 
warsztaty kreatywne/ 

język angielski 
warsztaty kreatywne/ 

zajęcia taneczne 
warsztaty kreatywne/ 

język angielski 
 



CO UCZESTNIK POWINIEŃ MIEĆ ZE SOBĄ: 

• obuwie zmienne;
• wygodne ubranie na zajęcia plus koszulka na przebranie. Przy wyjściu do Parku Trampolin lub Park linowy/Smętowice koniecznie ubrania

na zmianę i sportowe buty😉;
• mała torba/plecak oraz butelka na napój (podpisana);
• legitymację szkolną;

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA PÓŁKOLONIĘ? 

Wypełnione karty kwalifikacyjne należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 10.06.2022 roku do godziny 15.00 lub przesłać drogą elektroniczną 
na adres: sekretariat@cmsmazurska.pl. Informacja o wstępnym zakwalifikowaniu (poprawne wypełnienie karty kwalifikacyjnej) będzie dostępna 
w sekretariacie szkoły pod nr. tel. 91 4885288  od dnia 13.06.2022 r. od godziny 12.00. 

JAKI JEST KOSZT PÓŁKOLONII? 
Warunkiem zakwalifikowania uczestnika w turnusie półkolonii letniej jest poprawne wypełnienie karty kwalifikacyjnej, zapoznanie się i akceptacja niniejszego 
Regulaminu oraz uregulowanie całości opłaty za półkolonię, wynoszącej 420,00 złotych (słownie:  czterysta dwadzieścia złotych i 00/100 groszy) do dnia 
10.06.2022 roku, przelewem na rachunek bankowy nr 54 1020 4795 0000 9602 0323 2436. W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz 
informację: „półkolonia letnia-turnus 1,2 lub 3”. 

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@cmsmazurska.pl lub telefoniczny pod numerem: 

91 488 52 88 

Jadłospis 

mailto:sekretariat@cmsmazurska.pl
https://www.cmsmazurska.pl/wp-content/uploads/2022/05/JADLOSPIS-POLKOLONIA.pdf

