
Ferie zimowe z CMS 

Zapraszamy na półkolonie w terminie: 

13.02.2023 – 17.02.2023 

 

Półkolonia skierowana jest dla dzieci z klas 1-3 i będzie odbywać się w godzinach: 7.00 – 17.00  
(Przyprowadzamy uczestnika półkolonii najpóźniej do godziny 8.30 

Odbieramy uczestnika półkolonii najpóźniej o godzinie 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 
• ewentualna zgoda na samodzielny powrót do domu 

 
 
 
 
 
 



PROGRAM PÓŁKOLONII  

    

TURNUS 1 
      Program półkolonii może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jak np. warunki pogodowe oraz ilość uczestników półkolonii  

poniedziałek-13.02 wtorek-14.02 środa-15.02 czwartek-16.02 piątek-17.02 

7:00 - 8:30 

poznanie się uczestników, 
stworzenie regulaminu 
półkolonii, gry i zabawy 

planszowe 

przyjście uczestników, zajęcia 
poranne - gry 

 i zabawy, chillout, joga, 
czytanie książek 

przyjście uczestników, zajęcia 
poranne - gry 

 i zabawy, chillout, joga, 
czytanie książek 

przyjście uczestników, zajęcia 
poranne - gry 

 i zabawy, chillout, joga, 
czytanie książek 

przyjście uczestników, zajęcia 
poranne - gry 

 i zabawy, chillout, joga, 
czytanie książek 

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

9.00 - 10.00 Tenis 
Zajęcia plastyczne  

z wychowawcą 
BAL KARNAWAŁOWY MUZEUM BE HAPPY/ 

Zajęcia sportowe  
z elementami sztuk walki 

Tenis 

II ŚNIADANIE II śniadanie II śniadanie II śniadanie II śniadanie 

11.00 - 12.00 

Podziemne trasy Szczecina/ 
Spacer po Szczecinie 

Muzeum Techniki  
i Komunikacji 

BAL KARNAWAŁOWY 

II śniadanie 

KINO 12.00 - 13.00 
MUZEUM BE HAPPY/ 

Zajęcia sportowe  
z elementami sztuk walki 

13:00 - 14.00 

14.00 - 15.00 

obiad 
14.00 - 14.30 

obiad 
14.00 - 14.30 

obiad 
14.00 - 14.30 

obiad 
14.00 - 14.30 

obiad 
14.00 - 14.30  

Eksperymenty  
i doświadczenia warsztaty kulinarne - PIZZA / 

gry planszowe/ 
tenis stołowy/ 

gry i zabawy na dworze* 

Eksperymenty  
i doświadczenia 

warsztaty kulinarne - 
GOFRY/ 

gry planszowe/ 
 tenis stołowy/ 

gry i zabawy na dworze* 

PODSUMOWANIE 
PÓŁKOLONII 

WRĘCZENIE DROBNYCH 
UPOMINKÓW  

DLA UCZESTNIKÓW 
PÓŁKOLONII 

 

15.00 - 15.45 

język angielski/ 
warsztaty kreatywne/ 

zajęcia sportowe/ 
tajniki biologii* 

język angielski/ 
warsztaty kreatywne/ 

zajęcia sportowe/ 
tajniki biologii* 

język angielski/ 
warsztaty kreatywne/ 

zajęcia sportowe/ 
tajniki biologii* 

 

15.45 - 16.00 czas na przekąskę czas na przekąskę czas na przekąskę czas na przekąskę czas na przekąskę  

16.00 - 17.00 

język angielski/ 
warsztaty kreatywne/ 

zajęcia sportowe/ 
tajniki biologii* 

język angielski/ 
warsztaty kreatywne/ 

zajęcia sportowe/ 
tajniki biologii* 

język angielski/ 
warsztaty kreatywne/ 

zajęcia sportowe/ 
tajniki biologii* 

język angielski/ 
warsztaty kreatywne/ 

zajęcia sportowe/ 
tajniki biologii* 

język angielski/ 
warsztaty kreatywne/ 

zajęcia sportowe/ 
tajniki biologii* 

 

* zajęcia w grupach po 15 osób  



CO UCZESTNIK POWINIEŃ MIEĆ ZE SOBĄ: 

• obuwie zmienne; 
• wygodne ubranie na zajęcia plus koszulka na przebranie. Przy wyjściu poza teren szkoły w razie pogody ciepłe ubranie, kalosze, kurtka 

przeciwdeszczowa; 
• mała torbę/plecak oraz butelkę na napój (podpisana); 
• legitymację szkolną; 

 
JAK ZAPISAĆ SIĘ NA PÓŁKOLONIĘ? 
 
Wypełnione karty kwalifikacyjne należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 27.01.2023 roku do godziny 12.00 lub przesłać drogą elektroniczną 
na adres: sekretariat@cmsmazurska.pl.  

 
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 450,00 złotych (słownie:  czterysta pięćdziesiąt złotych i 00/100 groszy) do dnia 
03.02.2023 roku, przelewem na rachunek bankowy nr 54 1020 4795 0000 9602 0323 2436. W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz 
informację: „Ferie zimowe z CMS”. 

 

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@cmsmazurska.pl lub tel. 91 488 52 88 

 

mailto:sekretariat@cmsmazurska.pl

