Drodzy Rodzice!
Chcielibyśmy podzielić się z Wami nowym pomysłem - organizacją półkolonii dla naszych i Waszych dzieci.
Pomysł na wakacje pod nazwą Planeta Warszawa - www.planetawarszawa.pl - powstał z kilku ważnych
powodów.
Przez ostatnie lata zastanawialiśmy się jak dzieci nasze i naszych przyjaciół mogą spędzić fajne wakacje w
Warszawie. Co mogą robić wtedy, kiedy już wrócą z obozów, kolonii, od dziadków, są z nami w domu, ale my
musimy w tym czasie pracować. Zdecydowaliśmy się, że weźmiemy sprawę w swoje ręce i zorganizujemy
takie półkolonie, na które chętnie zapisalibyśmy nasze dzieci. A że dzieci mamy w różnym wieku i z różnymi
zainteresowaniami, to zebraliśmy pasjonatów, którzy przygotowali dla nas autorskie programy.
W skrócie najważniejsze informacje o półkoloniach na www.planetawarszawa.pl:
- każde dziecko znajdzie coś dla siebie: programy sportowe, artystyczne, językowe i kulturalne
- większości zajęć prowadzona jest w trzech grupach wiekowych 7-8, 9-10, 11-13 lat
- półkolonie zaczynają się od 8.30 i trwają do 17.30
- miejscem zajęć, odpoczynku i zaspokojenia głodu jest klimatyczna Sztukarnia - www.sztukarnia.pl, a
sportowo czas będziemy spędzać na fantastycznych boiskach i salach gimnastycznych gimnazjum i
liceum im. Tadeusza Reytana przy ul. Wiktorskiej, na basenie przy ul. Hirszfelda i oczywiście na świeżym
powietrzu!
- Planeta Warszawa to program "all inclusive" - w cenie są: opieka, zajęcia, zabawa, zwiedzanie, przejazdy,
wyżywienie, pamiątki, zdjęcia
Dzieci będą bawić się, w pełnie korzystać z uroków lata, a jednocześnie doskonalić umiejętności sportowe,
językowe, artystyczne. Po cichu liczymy na to, że dzieciom na Planecie Warszawa tak się spodoba, że w
przyszłym roku, nie będą chciały jechać na inne wakacje.
Zapraszamy Was do zapoznania się z naszą stroną na www.planetawarszawa.pl i polubienia strony Planeta
Warszawa na Facebook'u https://www.facebook.com/PlanetaWarszawa.
Zespół Planety Warszawa
Rodzice Oli i Danieli ze szkoły Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego i Kai z przedszkola Słonecznik
Rodzice Bruna ze SP Montessori św. Urszuli Ledóchowskiej

