
Data 

 
 
Dni tygodnia 

28.06. – 02.07.2021 05.07. – 09.07.2021 12.07. – 16.07.2021 19.07. – 23.07.2021 26.07. – 30.07.2021 

Poniedziałek Zajęcia w szkole Zajęcia w szkole  Park Trampolin AIRO  
11.00 -13.00 

 

Wtorek Termy Mszczonów 
12.30 – 14.30 

Termy Mszczonów 
12.30 – 14.30 

Natura Wzywa  
9.00 – 13.00 

 ZOO ? 

Środa Park Linowy Powsin 
10.00 

Zajęcia w szkole Termy Mszczonów 
12.30-14.30 

Termy Mszczonów  
12.30 – 14.30 

Zajęcia w szkole 
 

Czwartek Drama (zajęcia w 
szkole) 
13.00 

Łazienki Królewskie 
10.00 – 11.30 

 Warsztaty 
Ceramiczne ? 
 

Termy Mszczonów 
12.30-14.30 

Piątek  Zajęcia w szkole Zajęcia w szkole 
 
 

 Manufaktura 
Cukierków ? 
 

 

Akcja Lato 2021 

Łazy 

28.06.2021 r.- 30.07.2021 r. 

 

Półkolonia przeznaczona jest dla uczniów klas 1- 4 Szkole Podstawowej w Łazach.  

Zajęcia będą realizowane na terenie placówki z uwzględnieniem Wytycznych MEN, MZ i GIS 

dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r. 

Uczestnikami mogą być dzieci zdrowe bez infekcji oraz bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

Zajęcia będą odbywały się w godz. 7.30- 17.00. 

W programie Akcji Lato 2021 znajdą się m.in. zajęcia: 

 plastyczno- techniczne, 



 muzyczne, 

 sportowe, 

 piesze wędrówki, 

 wyjazdy:  

*Wyjazdy są uzależnione od liczby uczestników! 

* Realizacja wyjazdu jest uzależniona od sytuacji pandemicznej! 

Koszt wyjazdów ponoszą rodzice. 

Przewidywany tygodniowy koszt wyjazdów i zajęć zorganizowanych na terenie szkoły- 180zł. 

Rodzice wnoszą opłatę za wyjazdy po akceptacji karty zgłoszenia. 

Zapisów można dokonywać do 18.06.2021 r. do godz. 12.00. 

Kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Akcji Lato 2021 należy przesłać drogą 

elektroniczną 

m.kowalska-dymek@lazy.edu.pl , podając w wiadomości: 

 imię i nazwisko dziecka 

 do której klasy uczęszcza, 

 tydzień (I, II, III, IV lub V), w którym dziecko będzie korzystało z zajęć podczas trwania półkolonii, 

 informację o korzystaniu z wyżywienia (obiad). 

lub złożyć osobiście w portierni szkoły do godz. 16.00 

Podczas trwania półkolonii uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z obiadów.  

Koszt obiadu 37,50zł/ tydzień. 

W czasie trwania Akcji Lato 2021 nie można odwoływać obiadów !!! 

 

mailto:m.kowalska-dymek@lazy.edu.pl

