
WAKACJE  W BAJCE 

 

Zastanawiasz się nad przyjemnym, bezpiecznym i sensownym spędzeniem czasu 

Twojego dziecka w trakcie wakacji ? 

 

  Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku, wzorem poprzednich lat, organizuje 

wakacje w Kinie Bajka. Jeśli zastanawiasz się, w jakim miejscu Twoje dziecko będzie się czuć 

bezpiecznie, rozbudzi swoją wyobraźnie, a oprócz tego wykorzysta czas  

na rozwijanie nowych pasji i umiejętności - bardzo dobrze trafiłeś         

Poprzez udział w zabawach i warsztatach oraz autorskich programach tematycznych,  

dziecko pozna swój wyjątkowy potencjał, a przede wszystkim bezpiecznie i twórczo spędzi 

wolny czas. Bez obaw, na naszych zajęciach nigdy nie jest nudno. Świadczy o tym uśmiech 

Waszych pociech. Oprócz świetnej zabawy mamy grono wykwalifikowanych opiekunów, 

którzy postarają się, aby czas spędzony z nimi w kinie był wartościowy i niezapomniany.      

  

Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9:00 do 15:00.  

Zapewniamy m.in.: 

• najwyższej jakości kadrę oraz inspirujący program, którego celem                                 

jest rozwinięcie dziecięcych talentów i pasji, 

• filmowy seans kinowy.  

• dobrą zabawę  

• warsztaty kulinarne  

• wiele innych atrakcji zgodnych z programem wypoczynku 

• ciepły posiłek, poczęstunek (Kawiarnia Kinowa) 

• ubezpieczenie NW i OC, 

 

 

Kto prowadzi zajęcia? 

Doświadczeni animatorzy kultury (trenerzy, opiekunowie) min.: 

• dr Marcin Skorek - doktor nauk humanistycznych, filmoznawca, autor programów 

edukacji filmowo-medialnej, specjalizuje się w zagadnieniach audiowizualnej 

komunikacji kulturowej, manipulacji i perswazji w mediach. Wiedzę kulturoznawczą 

wykorzystuje do badań nad potrzebami edukacyjnymi nauczycieli i uczniów. 

Szczególnie lubi  tworzyć z dziećmi i młodzieżą filmy animowane i aktorskie.  

Przez wiele lat zasiadał w zarządzie Tyskiego Stowarzyszenia Promocji 

 Kultury Młodych.  

• reż. Julia Orlik - absolwentka Filmu Animowanego i Efektów Specjalnych  

na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi, prowadząca 

już kilkakrotnie zajęcia w CAL w Kluczborku z animacji poklatkowej oraz warsztaty 

filmowe z elementami charakteryzacji. 

• Michał Marzec – instruktor tańca, założyciel studia tanecznego MM DANCE 

• Katarzyna Juranek – Mazurczak  - koordynator przedsięwzięcia, menager 

i animator kultury.  

 

Półkolonia letnia zostanie przeprowadzony według obowiązujących przepisów prawa                            

i zostanie zgłoszona do Kuratorium Oświaty w Opolu.   
 

 

 

 

 



Terminy półkolonii:  

 

 

 

 

 

Koszt udziału dziecka:  

-   450 zł w jednym turnusie  

  

Jak się zapisać ? 

 

W celu dokonania zapisu dziecka na półkolonie konieczna jest wcześniejsza rezerwacja 

– ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Należy dostarczyć: 

 

1. DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONII. 

2. KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU. 

3. Zgłoszenie można dostarczyć osobiście, mailowo cal1@kluczbork.pl lub pocztą 

tradycyjną na adres:  

Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku  

46-200 Kluczbork 

ul. Pułaskiego 3   

4. Oryginał dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia. 

 

O ostatecznym zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie, decyduje terminowe dokonanie 

płatności.  

Opłatę za półkolonię można dokonać w następujący sposobów: 

• wpłaty w kasie Kina Bajka,  

• wpłata na  rachunek bankowy (w tytule przelewu proszę podać imię                                 

i nazwisko uczestnika, termin półkolonii)  

 

Bank Pekao SA I Oddział w Kluczborku nr 34 1240 1662 1111 0011 0357 1837 

 

Dokumenty uczestnika półkolonii oraz regulamin do pobrania znajdują się na stronie 

www.cal.kluczbork.pl  

 

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem półkolonii pod nr. telefonu 694586862 

 lub 884276616 

TURNUSY TERMINY DATA 

OSTATECZNEGO 

ZGŁOSZENIA 

ORAZ 

DOKONANIA 

WPŁATY 

TEMATYKA ZAJĘĆ 

I 04-08.07.2022 24.06.2022. „Zostań Youtuberem. Animaphone – kręcimy filmy komórką” 

II 18-22.07.2022. 08.07.2022. „Teatr na wizji – robimy teatr w kinie” 

III 01-05.08.2022. 22.07.2022. „ W samo południe – kto chce zagrać w westernie?” 

IV 08-12.08.2022. 29.07.2022 „Tanecznie po mieście – Kluczbork, jako przestrzeń artystyczna” 
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