
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Program językowy w Irlandii 

Prowadzi Sebastian Paluszewski 

Koszt Dla uczniów Termin 

1040 euro  GIM  LO 26.08-9.09 

 

Wyjazd jest orgaznizowany z dniach 26.08.18 – 09.09.18 (wylot Ryanair 

z lotniska w Modlinie). Koszt 1040 euro za osobę obejmujący: zajęcia 

w Rockbrook International, transfer lotniskowy w 2 strony, zakwaterowanie 

z wy ywieniem w rodzinie irlandzkiej, wycieczkę do centrum Dublina oraz 
Belfastu, opiekę nauczyciela Szkoły AGLE. Zajęcia w szkole Rockbrook 
International będą odbywały się z naciskiem na integrację uczniów Szkoły 

AGLE z rówie nikami z Irlandii – mieszane klasy w trakcie zajęć 
dydaktycznych oraz wycieczek organizowanych w trakcie weekendów. Limit 

osób zatwierdzony przez Rockbrook International – 15 (klasy od 2 

gimnazjum do 3 liceum). Znajomo ć języka na poziomie B1 (zdany 
certyfikat Cambridge PET) w przypadku braku certyfikatu odbywa się 
wywiad dot. ucznia z nauczycielem prowadzącym j. angielski oraz rozmowa 
kwalifikacyjna z opiekunem wyjazdu. 

Kontakt w sprawie zapisów: sebastian.paluszewski@sternik.edu.pl  

 Escape room 

Prowadzą 
Jarosław Olszak 
Jarosław Sak 
Daniel Bardski 

Koszt Dla uczniów Termin 

300 zł 
 (+90 na materiały)  SP 4-7 23-27.07 

 

Uwaga: gra niekomputerowa! Cel: uwolnić dru ynę z potrzasku 

i znale ć nagrodę. Po drodze zadania logiczne, zręczno ciowe, 
eksperymentalne, szyfry, pułapki, ukryte mechanizmy i tajne 
skrytki. Do jednych zadań przyda się nieszablonowe my lenie, 
a do innych umiejętno ć sprawnej współpracy. Gracze ka dej 
z dru yn najpierw stworzą escape room dla przeciwników. 
Pó niej dru yny będą musiały się wydostać z pokoi 
przygotowanych dla nich, zanim to zrobią przeciwnicy. Nigdy 

jeszcze w szkole czas nie biegł tak szybko! 

Je li zapiszesz się z bratem lub kolegą z młodszej lub starszej 
klasy, macie gwarancję bycia w jednej dru ynie. 

Kontakt w sprawie zapisów: formularz na stronie www.akademiazagli.pl 

 Robotyka – Sztuka - Angielski 

Prowadzą 

Jakub Nowacki 
Marcin Janikowski 
Kamil Sławiński 
Łukasz Bilewicz 

Koszt Dla uczniów Termin 

540 zł  SP 0-3 6-10.08 

 

Po sukcesie zajęć feryjnych zapraszamy na zajęcia wakacyjne: 
Robotyka-Sztuka-Angielski. Będzie to codzienny blok trzech 
zajęć – ka de po 2 godziny:  
• programowanie i robotyka przy u yciu LEGO oraz LEGO 
Mindstorms EV3,  

• zajęcia ze sztuki, malarstwa, plastyki, 
• ekstra lekcje z języka angielskiego. 

Kontakt w sprawie zapisów: formularz na stronie www.akademiazagli.pl 

mailto:sebastian.paluszewski@sternik.edu.pl
https://docs.google.com/forms/d/1mZmYDBr1tBJ52QWsfj_AB4TB8SDALgPbkHeB6XggKnc/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1mZmYDBr1tBJ52QWsfj_AB4TB8SDALgPbkHeB6XggKnc/viewform?edit_requested=true


 Dance and Experiments 

Prowadzi Marcin Janikowski 

Koszt Dla uczniów Termin 

300 zł  SP 0-3 16-20.07 

 

Wakacje tu -tu , na eksperymenty i tańce czas zebrać się ju .  
Jak w latach ubiegłych zajęcia zaczynamy od dobrej i gło nej 
muzyki podczas zwariowanego tańca „szalonego naukowca”. 
Po ćwiczeniach dla ciała, przyjdzie czas na wytę enie umysłów. 
Podczas eksperymentów ka dy będzie miał mo liwo ć na 
własnoręczne przeprowadzenie do wiadczenia. Ogień, kwasy, 
siła masy w te wakacje doda Ci klasy. Niezale nie od pogody 
oprócz do wiadczeń będą dodatkowe atrakcje. 
Dodatkowo w ramach  zajęć wyj cie na basen, kino (na sali lub 

wyj cie do kina Falenica w zale no ci od oferty kinowej), ognisko. 

Kontakt w sprawie zapisów: formularz na stronie www.akademiazagli.pl 

 Mały Pilot 

Prowadzi Karol Szabelewski 

Koszt Dla uczniów Termin 

300 zł  SP 0-3 2-6.07 

 

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów. Praca chłopców polegać 
będzie na  konstruowaniu modeli: szybowców kartonowo-drewnianych  

z własnym napędem, samolotów, rakiet latających. Chłopcy zapoznani 
zostaną z podstawami aerodynamiki oraz podstawami konstrukcji 

i budowy samolotów.  Zajęcia to przede wszystkim: 
• rozwijanie zdolno ci manualnych,  
• kształtowanie cierpliwo ci i precyzji,  
• zdobywanie podstawowej  wiedzy technicznej, 

• opanowanie umiejętno ci posługiwania się narzędziami,  
• aktywno ć twórcza i ciekawo ć poznawcza. 
Podczas zajęć przewidziany będzie tak e czas na gry planszowe 

i zabawy sportowe. 

Kontakt w sprawie zapisów: formularz na stronie www.akademiazagli.pl 

 Pan Farbek 

Prowadzi Marcin Janikowski 

Koszt Dla uczniów Termin 

300 zł  SP 0-3 9-13.07 

 

Zajęcia, które będą doskonałą okazją do rozwijania zdolno ci 
twórczych na ka dym poziomie umiejętno ci. W tym roku: 
rysunek, malarstwo, poszukiwanie artystycznych do wiadczeń 

w plenerze i w otaczającej nas przyrodzie - to tylko czę ć 
zaplanowanych wra eń. Liczba uczestników pozwala na do ć 
indywidualny tryb nauczania i ró norodno ć tematyczną. Nie 
zapomnimy równie  o dobrej zabawie, korzystania ze słońca 

i nawet w razie deszczu, nie będzie czasu na nudę. Pan Farbek 
kocha przygody! 

Dodatkowo w ramach zajęć wyj cie na basen, kino (na sali lub 

wyj cie do kina Falenica w zale no ci od oferty kinowej), ognisko. 

Kontakt w sprawie zapisów: formularz na stronie www.akademiazagli.pl 

https://docs.google.com/forms/d/1mZmYDBr1tBJ52QWsfj_AB4TB8SDALgPbkHeB6XggKnc/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1mZmYDBr1tBJ52QWsfj_AB4TB8SDALgPbkHeB6XggKnc/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1mZmYDBr1tBJ52QWsfj_AB4TB8SDALgPbkHeB6XggKnc/viewform?edit_requested=true


 Klub Pomysłowego Zucha 

Prowadzą 
Tomasz Tryk 
Dawid Wo niakowski 

Koszt Dla uczniów Termin 

300 zł  SP 0-3 23-27.07 

 

W programie zajęć: 
1. Gry i zabawy - ruchowe i planszowe! 

2. Majsterkowanie - tworzenie domów dla zwierząt du ych 

i małych! 
3. Do wiadczenia rozmaite! 
4. Obrzędy i zbiórki harcerskie! 
5. Bąd  dzielny w ka dej sytuacji, czyli jak zachować się 

w sytuacjach ekstremalnych! 

6. Kurs strzelania z broni! 

7. Wycieczki le ne i nie tylko! 
8. Sami musimy przetrwać i przygotowywać posiłki - damy radę! 
9. "Płonie ognisko w lesie"! 
Gwarantujemy wietną zabawę i niezapomnianą przygodę! 

Kontakt w sprawie zapisów: formularz na stronie www.akademiazagli.pl   

 Grunwald 2018 

Prowadzą 
Karol Szabelewski 
Jakub Nowacki 
Łukasz Bilewicz 

Koszt Dla uczniów Termin 

870 zł  SP 1-3 25-29.06 

 

W tym roku po raz piąty wyje d amy na bitwę – spotkanie męskiej 
przygody. Z okazji jubileuszowego wyjazdu postanowili my wzbogacić 
nasza ofertę. Tym razem ruszamy na Roztocze. Naszym o rodkiem 
będzie Pensjonat Sosnowe Zacisze w Su cu - http://www.sosnowe-

zacisze.pl/. 

Chłopcy będą brali udział w bitwie, do której przygotują się poprzez 
własnoręczne wykonanie tarcz, łuków, strzał oraz płaszczów. Pensjonat 
prócz wietnego wy ywienia i doskonałej lokalizacji w okolicach Szlaku 
Szumów Roztoczańskiego Parku Narodowego udostępni nam strze ony 
kryty basen. Planujemy równie  zwiedzić Zamo ć – Pałac Zamoyskich 
oraz Muzeum Fortyfikacji i Broni oraz nawiedzić zało one przez 
Marysieńkę Sobieską Sanktuarium w Krasnobrodzie. 

Limit miejsc: 50 os. 

Kontakt w sprawie zapisów: karol.szabelewski@sternik.edu.pl   

 VI Obóz Rycerski – „100-lecie  Odzyskania Niepodległo ci – Powstanie Wielkopolskie” 

Prowadzi 
Michał Wójcik 
Piotr Giertych 
Jarosław Sak 

Koszt Dla uczniów Termin 

360 zł 
(720 zł ojciec + syn)  SP 0-3 

Turnus I – 22-25.06 
Turnus II – 28.06-1.07 

 

Nadszedł czas na podjęcie walki o wolno ć Polski. Rozpoczynamy zaciąg do 
dru yny bojowej. Skłóceni zaborcy, to szansa na niepodległą Polskę. W 
narodzie budzi się duch do walki. Czy Ty te  chcesz dołączyć do walczących? 

Zapraszamy ojców z synami na VI Obóz Rycerski. Naszą bazą wypadową 
będzie http://dolinabobrow.pl/ w Wólce Dłu ewskiej. 
Przed nami: bitwy i potyczki, wyprawy, produkcja szabli i karabinów, strzelanie 

z armat, gry historyczne, nocne i terenowe, nauka zachowania bezpieczeństwa 
w lesie, szkolenie z pierwszej pomocy, zajęcia kulinarne, biesiady przy ognisku, 
zgłębianie tajemnic przyrody. 
Dla chętnych codzienna modlitwa i mo liwo ć uczestniczenia we Mszy więtej. 
Zapewniamy: wspaniałą przygodę, okazję do zacie nienia więzi ojca z synem, 
codziennie ciepły posiłek, niadania i kolacje, nocleg pod namiotami, dostęp do 
bie ącej wody i pryszniców, opiekę do wiadczonej kadry. 
Kontakt: klub@rycerze.edu.pl  

Kontakt w sprawie zapisów: formularz na stronie www.rycerze.edu.pl   

http://www.akademiazagli.pl/
mailto:karol.szabelewski@sternik.edu.pl
mailto:klub@rycerze.edu.pl
http://www.rycerze.edu.pl/


 VI Obóz Rycerski – „100-lecie  Odzyskania Niepodległo ci – Powstanie Wielkopolskie” 

Prowadzą 
Michał Wójcik 
Piotr Giertych 
Jarosław Sak 

Koszt Dla uczniów Termin 

1080 zł  SP 4-7  GIM 22.06-1.07 

 

Nadszedł czas na podjęcie walki o wolno ć Polski. Rozpoczynamy zaciąg do 
dru yny bojowej. Skłóceni zaborcy, to szansa na niepodległą Polskę. W 
narodzie budzi się duch do walki. Czy Ty te  chcesz dołączyć do walczących? 

Zapraszamy młodzie  z Uczniowskiego Klubu Rycerskiego na VI Obóz 
Rycerski. Naszą bazą wypadową będzie http://dolinabobrow.pl/ w Wólce 
Dłu ewskiej. Przed nami: bitwy, survival (spanie pod gołym niebem, przeprawy 
przez rzekę, gry terenowe, nocne i historyczne), produkcja broni, strzelanie z 
armat i wiatrówek, nauka zachowania bezpieczeństwa w lesie, szkolenie z 
pierwszej pomocy, biesiady przy ognisku, zgłębianie tajemnic przyrody. 

Dla chętnych codzienna modlitwa i mo liwo ć uczestniczenia we Mszy więtej. 
Zapewniamy: wspaniałą przygodę, okazję do zacie nienia więzi ojca z synem, 
codziennie ciepły posiłek, niadania i kolacje, nocleg pod namiotami, dostęp do 
bie ącej wody i pryszniców, opiekę do wiadczonej kadry. 
Kontakt: klub@rycerze.edu.pl 

Kontakt w sprawie zapisów: formularz na stronie www.rycerze.edu.pl   

 Rowerowy Obóz Wędrowny „ ciana wschodnia 2018” 

Prowadzą 
Hubert Dziuba 
Michał Marszał 

Koszt Dla uczniów Termin 

950 zł  SP 7  GIM  LO 23-29.06 

 

Niesamowitych przygód ciąg dalszy! To ju  trzeci etap 

naszej wyprawy, której celem jest objechać Polskę dookoła. 
Sukces zeszłorocznej rowerowej wędrówki tylko powiększył 
nasz głód przemierzania czasu i przestrzeni na 
jedno ladzie! Plan jest prosty: w 6 dni przejechać na 
rowerach szklakiem GreenVelo trasę Suwałki-Warszawa. 

Na odkrywanie piękna natury, zmaganie się z trudami 
podró y oraz poszukiwanie osobliwo ci ‘ ciany wschodniej’ 
zapraszamy tylko prawdziwych twardzieli! 

Ilo ć osób: 10-16 chłopców. 

Kontakt w sprawie zapisów: formularz na stronie www.ukszagle.pl/zapisy/ 

 Warsztaty koszykarskie „Basket rEvolution 2018” 

Prowadzą Huber Dziuba 

Koszt Dla uczniów Termin 

350 zł (całość) 
200 zł (1 tydzień)  SP 6-7  GIM  LO 20-31.08 

 

Wszystkich zainteresowanych podniesieniem swoich 

koszykarskich kompetencji zapraszamy na warsztaty wakacyjne. 

W pierwszym tygodniu będziemy pracowali nad wydolno cią 
ogólną i techniką indywidualną. W drugim tygodniu uzupełnimy 
program szkolenia o elementy taktyczne oraz będziemy 
kontynuować rozwój sfery motorycznej tak aby z impetem wej ć 
w kolejny sezon koszykarskiej przygody. 

Czas: 15:30-18:00; 

Miejsce: Szkoła agle w Międzylesiu 

Ilo ć osób: minimum 10 osób 

Kontakt w sprawie zapisów: formularz na stronie www.ukszagle.pl/zapisy/ 

mailto:klub@rycerze.edu.pl
http://www.rycerze.edu.pl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jlBYymfhyUSaLbRMEr91de_zKwlqcldBsVc2m174gPhUQUcxSFc5NTdYT1NJNURaS0dCUE83Uk1MNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jlBYymfhyUSaLbRMEr91de_zKwlqcldBsVc2m174gPhUQUcxSFc5NTdYT1NJNURaS0dCUE83Uk1MNC4u


 Letnia akademia pływania 

Prowadzi 
Hubert Dziuba 
Tomasz Wasą nik 

Koszt Dla uczniów Termin 

250 zł  SP 1-7  GIM  LO 20-31.08 

 

Zajęcia pływackie wprowadzające w regularne treningi w 
nowym roku szkolnym. Są one propozycją zarówno dla 
wietnie pływających jak i dla tych, który dopiero zaczynają 

swoją przygodę z pływaniem. 
Czas: 7:00-8:00; 

Miejsce: Pływalnia Anin 

Ilo ć osób: grupa międzyleska (7 – 14 chłopców),  

grupa falenicka (7-10chłopców) 

Kontakt w sprawie zapisów: formularz na stronie www.ukszagle.pl/zapisy/ 

 Bałtyk 2018 - rejs Klubu Żeglarskiego 

Prowadzą Michał Pielech 

Koszt Dla uczniów Termin 

2240 zł  ukończone 14 lat 18-25.08 

 

Zapraszamy do zapisu na obóz eglarski 2018. 
W tym roku wracamy na morze Bałtyckie: 
- data: 18-25 sierpnia 2018 

- trasa rejsu: WINOUJ CIE - BORNHOLM - KALMAR - GDYNIA 

- wyjazd z Warszawy i powrót: pociągiem 

- jacht: Bavaria 49 - wysokiej klasy jacht morski (15 metrów) 
- liczba miejsc: tylko 10 osób! (decyduje kolejno ć zgłoszeń) 
- warunek konieczny: ukończone 14 lat przed rejsem   
- cena: 2240zł (zawiera wszystkie opłaty) 
- opiekun rejsu: Michał Pielech 

Kontakt w sprawie zapisów: formularz na stronie www.ukszagle.pl/zapisy/ 

 Półkolonie szachowe UKS ŻAGLE 

Prowadzą 
Daniel Frączek 
January Jedynak 

Koszt Dla uczniów Termin 

300 zł   SP  GIM  LO 
25-29.06 
27-31.08 

 

Treningi szachowe z trenerem, gra praktyczna w ró nej formie, turnieje 
szachowe z nagrodami, dodatkowe atrakcje (np. basen, kręgle, 
wycieczka), czas na pracę własną, obiad i podwieczorek. Szachy to gra 
niezwykle warto ciowa, poniewa  stanowi specyficzną kombinację 
sportu, naukowego my lenia i elementów sztuki. Zasady gry w szachy 
mo na poznać w krótkim czasie i stanowią one doskonałe narzędzie, 
słu ące do rozwijania pozytywnych cech i umiejętno ci dzieci. Gra 

w szachy doskonali pamięć i uwagę, rozwija zdolno ć koncentracji, 
logicznego my lenia. Wpływa równie  na rozwijanie takich cech 

i postaw jak: obiektywizm, tolerancja, wytrwało ć w dą eniu do celu. 
Szachy to równie  gra, która dostarcza dzieciom mnóstwo zabawy 

i satysfakcji. 

Kontakt w sprawie zapisów: formularz na stronie www.ukszagle.pl/zapisy/ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jlBYymfhyUSaLbRMEr91de_zKwlqcldBsVc2m174gPhUQUcxSFc5NTdYT1NJNURaS0dCUE83Uk1MNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jlBYymfhyUSaLbRMEr91de_zKwlqcldBsVc2m174gPhUQUcxSFc5NTdYT1NJNURaS0dCUE83Uk1MNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jlBYymfhyUSaLbRMEr91de_zKwlqcldBsVc2m174gPhUQUcxSFc5NTdYT1NJNURaS0dCUE83Uk1MNC4u


 World Cup 2018 – półkolonie piłkarskie UKS ŻAGLE 

Prowadzą Trenerzy UKS agle 

Koszt Dla uczniów Termin 

350 zł  SP  GIM  LO 
25-29.06 

2-6.07 

 

UKS agle zaprasza wszystkich klubowiczów, a tak e wszystkich 
chętnych którzy chcieliby rozpocząć przygodę z piłką no ną, do kolejnej 
edycji półkolonii. Motywem przewodnim półkolonii będzie World Cup 
2018, czyli Mistrzostwa wiata w piłce no nej. Pierwszego dnia 
odbędzie się losowanie dru yn, które rozpocznie trwające cały tydzień 
rozgrywki. W piątek poznamy zwycięzcę Mistrzostw wiata, a 
mo liwo ć zdobywania punktów będzie miała miejsce nie tylko na 

boisku, ale równie  poza nim. Nagradzane będą m.in. dobre 
zachowania. Zajęcia w charakterze półkolonii odbywać się będą w 
Strumieniach w godzinach 9.00-17.00. W programie: codzienne treningi 

oraz mecze World Cup 2018, praca własna, obiad i podwieczorek, 

dodatkowe atrakcje (np. basen, wycieczka na Stadion 

Narodowy). 

Kontakt w sprawie zapisów: formularz na stronie www.ukszagle.pl/zapisy/ 

 Obóz piłkarski UKS ŻAGLE 

Prowadzi Trenerzy UKS agle 

Koszt Dla uczniów Termin 

1150 zł  SP  GIM  LO 
25-29.06 
2-6.07 

 

Ju  po raz siódmy UKS agle organizuje piłkarskie 
zgrupowanie. W tym roku obóz odbędzie się ponownie 

w Gutowie Małym, czyli malowniczej miejscowo ci 
w województwie łódzkim. W programie cztery treningi 
dziennie, turniej Ligi Mistrzów, mecze towarzyskie, czas na 
pracę własną, pogadanki, gry terenowe oraz wycieczki 
turystyczne. Nasze obozy to wspaniały czas pełen rado ci 
i dobrej pracy, która przygotuje młodych piłkarzy do 
rozpoczynającego się sezonu.    
Miejsce: Gutów Mały 

Ilo ć osób: 63 osoby 

Kontakt w sprawie zapisów: formularz na stronie www.ukszagle.pl/zapisy/ 

 Treningi przygotowujące do sezonu 

Prowadzą Trenerzy UKS agle 

Koszt Dla uczniów Termin 

10 zł od treningu 
(płatne u trenera)  SP  GIM  LO 

20, 22, 24, 27, 29, 
31.08 

 

Zapraszamy na treningi piłkarskie, które rozpoczną się ju  20 
sierpnia. Po obozie piłkarskim w Gutowie Małym warto 
podtrzymać formę. Chcemy dobrze przygotować się do 

nadchodzącego sezonu, który z pewno cią będzie pełen wyzwań. 
Sierpień to doskonały czas na sportową aktywno ć! Treningi 
będą odbywały się w poniedziałki, rody, piątki i przewidziane są 
dla chłopców urodzonych w latach 2010-2004. Sierpniowe 

treningi piłkarskie to szczególnie wa ny czas dla dru yn, które 
biorą udział w rozgrywkach ligowych Mazowieckiego Związku 
Piłki No nej. Miejsce: Centrum Sportowo-Rekreacyjne 

"Nadwi le", skrzy owanie ul. Trakt Lubelski 67 oraz ul. 
Skalnicowej. Godz. 16.30-18.00. 

Kontakt w sprawie zapisów: formularz na stronie www.ukszagle.pl/zapisy/ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jlBYymfhyUSaLbRMEr91de_zKwlqcldBsVc2m174gPhUQUcxSFc5NTdYT1NJNURaS0dCUE83Uk1MNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jlBYymfhyUSaLbRMEr91de_zKwlqcldBsVc2m174gPhUQUcxSFc5NTdYT1NJNURaS0dCUE83Uk1MNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jlBYymfhyUSaLbRMEr91de_zKwlqcldBsVc2m174gPhUQUcxSFc5NTdYT1NJNURaS0dCUE83Uk1MNC4u


 

 SZKOŁA LETNIA 2018   

REGULAMIN ZAPISÓW 

1. Zapisy na Szkołę Letnią przyjmowane są pod adresem e-mail lub strony 

internetowej zawartym w tre ci komunikatu. 

2. Zapisy rozpoczynają się 27 marca i trwają do 31 maja. Decyduje kolejno ć 

zgłoszeń.  

3. Zajęcia stacjonarne (tzw. półkolonie) w ramach Szkoły Letniej odbywać będą się 

od 9:00 do 16:00 (podczas wybranych inicjatyw uruchomiona zostanie wietlica 

8:00-9:00 oraz 16:00-17:00). 

4. Koszt udziału w jednym tygodniu zajęć z oferty Szkoły Letniej podany jest 

w ogłoszeniu. O mo liwo ci udziału w pojedynczych dniach wybranych zajęć 

decydują prowadzący. 

5. Opłata za udział nie zawiera posiłków. Istnieje mo liwo ć dodatkowego 

wykupienia posiłków, w cenie  

- 55,00 zł za tydzień w przypadku posiłków bez diety,  

- 65,00 zł za tydzień w przypadku diety innej ni  bezglutenowa (tylko w lipcu), 

- 75,00 zł w przypadku diety bezglutenowej (tylko w Lipcu). 

6. Przy zgłoszeniu bardzo prosimy zamie cić następujące informacje: 

- imię i nazwisko syna, 

- aktualną klasę, do której uczęszcza, 

- rodzaj wybranej/ych aktywno ci z oferty Szkoły Letniej, 

- informację, czy syn będzie korzystał z dodatkowego wy ywienia (plus opcjonalnie 

informacja na temat diety). 

7. Zajęcia wystartują w przypadku zebrania się minimalnej liczby osób. 

8. W pierwszym tygodniu czerwca zostanie przesłana informacja potwierdzająca 

start wybranej aktywno ci, udział w niej syna, a tak e zawierająca wszystkie 

niezbędne informacje na temat wysoko ci i sposobu wniesienia opłaty. 

9. Zgłoszenia wniesione po terminie mogą zostać uznane tylko w sytuacji wolnych 

miejsc za zgodą prowadzącego. 

10. W przypadku rezygnacji pó niej ni  7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie 

przysługuje zwrot wniesionych kosztów. 
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