Szanowni Rodzice!
W roku 2019 Centrum – Świetlica Tobiaszki podczas okresu wakacyjnego będzie funkcjonować
w następujący sposób:
* od 24 czerwca do 12 lipca – zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na „WAKACYJNE
ZAJĘCIA W ŚWIETLICY”.
Podczas zajęć letnich planujemy m.in.: wyjścia na basen, warsztaty w muzeum, gry i zabawy świetlicowe,
uczestnictwo w olimpiadzie sportowej, warsztaty: rękodzieła, muzyczne i taneczne, kulinarne, gry terenowe,
organizację ogniska, wycieczkę, popołudnia kinowe, itp. Dokładny harmonogram zostanie podany na stronie
internetowej fundacji: www.tobiaszki.pl oraz wysłany pocztą elektroniczną do rodziców do dnia 14.06.2019r.
Zajęcia będą odbywać się w godzinach od 10:00 do 15:30; podczas spotkań dzieci i młodzież będzie miała
zagwarantowywany ciepły posiłek (zupa), kanapki, deser, napoje.
Uczestnictwo w „WAKACYJNYCH ZAJĘCIACH W ŚWIETLICY” jest odpłatne:
50 zł za tydzień (opłatę należy wnieść do dn. 17.06.2019).
Chętnych prosimy o wypełnienie „Karty uczestnictwa w zajęciach wakacyjnych” (do pobrania podczas
zajęć Centrum-Świetlicy Tobiaszki) i oddanie jej do dnia 31.05.2019*
* pierwszeństwo zapisu mają dzieci systematycznie uczęszczające na zajęcia Centrum-Świetlicy Tobiaszki
* po dniu 31.05.2019 rozpoczynamy zapisy dzieci spoza Świetlicy Tobiaszki.
Akcja „WAKACYJNE ZAJĘCIA W ŚWIETLICY” realizowana jest w ramach projektu

„Organizacja i realizacja programu edukacyjno- rekreacyjnego pn. ”Centrum Rozwoju i
Aktywności Dzieci i Młodzieży - TOBIASZKI”, dofinansowanego ze środków Gminy Wrocław

* Informujemy również,

że w 2019 roku Fundacja Tobiaszki nie organizuje wyjazdowych kolonii
letnich dla dzieci i młodzieży.
* Jesteśmy na etapie pozyskiwania dofinansowania na przeprowadzenie dodatkowych zajęć
wakacyjnych, odbywających się na terenie Wrocławia. Planowana akcja pt. ZAJĘCIA
WAKACYJNE - „Detektywi na tropie…” odbędzie się w dniach od 15 do 26 lipca.
Więcej informacji na temat półkolonii będzie można uzyskać od 10 czerwca w naszej fundacji, lub
na stronie internetowej www.tobiaszki.pl
* Młodzież (od 14 roku życia) zapraszamy na wyjazd na Ogólnopolskie Święto Młodzieży,
organizowane przez Ojców Franciszkanów na Górze Św. Anny. Święto odbywać się będzie w
dniach od 15 do 20 lipca.
Koszt 110 zł [zakwaterowanie, przejazd PKP, codziennie obiad (zupa)]
Uczestnik we własnym zakresie kupuje na miejscu: produkty do przygotowania śniadania i kolacji,
ma ze sobą śpiwór.
Wyjazd odbędzie się jeśli zbierze się minimum 10-cio osobowa grupa.
Chętnych prosimy o zapisywanie się u p. Joanny Kunickiej do dnia 03.06.2019 r.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat imprezy, znajdującymi się na stronie internetowej:
http://swietomlodziezy.com/index.php/2019/05/01/pierwsza-zapowiedz-sm-2019/
http://swietomlodziezy.com/
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (nr tel. 508 892 085) lub e-mailowy:
tobiaszki@interia.pl

