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Szanowni Rodzice,  

 

serdecznie zapraszamy Wasze dzieci do udziału w organizowanych przez Fundację Ars 

półkolonii zimowych „Ferie Off-line”. Fundacja od 10 lat tworzy i realizuje w Poznaniu autorskie 

programy artystyczno-edukacyjne, które propagują sztukę i naukę poprzez zabawę. Oferujemy 

Waszym dzieciom niezapomniane wspomnienia i przygodę. Chcemy podzielić się z nimi naszymi 

pasjami i wiedzą z dziedziny kultury i sztuki. Nad bezpieczeństwem podopiecznych oraz wysoką 

jakością zajęć czuwa wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogów.  

 

Dlaczego warto zapisać dziecko na nasze zajęcia?  

Nasze zajęcia to dawka ciekawych informacji przekazanych przez zabawę. Stawiamy  

na aktywny wypoczynek dzieci, rozwijanie zainteresowań poznawczych, umiejętności 

artystycznych, a przede wszystkim na dobrą zabawę. Nasze główne motto to podążanie  

za dzieckiem, a cel to wyrażanie twórczej ekspresji poprzez stosowanie różnych technik 

plastycznych. FERIE OFF-LINE Z FUNDACJĄ ARS to szansa na ciekawe spędzenie czasu  

w gronie rówieśników, rozwinięcia nowych pasji i zainteresowań bez dostępu do Internetu.         

W ramach każdego turnusu aktywnie spędzimy 5 dni bawiąc się i ucząc za razem.  

Mają Państwo możliwość skorzystania z dwóch zupełnie różnych tygodniowych (5 dni) 

turnusów tematycznych. W ramach każdego cyklu zajęć dzieci nie tylko wykonują prace 

plastyczne, biorą udział w twórczych zabawach integracyjno-ruchowych, ale mają również 

możliwość odwiedzania ciekawych miejsc w Poznaniu. Każdy turnus realizowany jest w formie 

kursu, po zakończeniu którego uczestnik otrzymuje Certyfikat odbycia kursu plastycznego 

sygnowany marką Fundacji Ars!  
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TERMINY TURNUSÓW 

 

03.02.2014-07.02.2014 Wokół rękodzieła 

10.02.2014-14.02.2014 Z kulturą na TAK 

 

DLA KOGO?  

Oferta skierowana dla dzieci od 6 do 11 roku życia.  

CZAS TRWANIA  

Każdy turnus trwa 5 dni, od godz. 07:30 do 15:30.  

 

MIEJSCE  

Zdecydowana większość zajęć odbywa się w siedzibie Fundacji (ul. Nowowiejskiego 15/15a, 

Poznań), oraz zgodnie z programem wyjście do miejsc w mieście. Dzieci zawsze 

przyprowadzamy i odbieramy z wyżej wymienionego adresu.  

 

KOSZT ORAZ PŁATNOŚĆ  

Płatności dokonujemy przelewem. Nr konta: 30 1020 4027 0000 1002 0317 6252  

Prosimy o przesłanie dowodu w formie mailowej i.szerszen@ars.org.pl 

lub osobiście w Fundacji 

 

Cena obejmuje: 

- zapewnienie opieki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30 

- wyżywienie (śniadanie, dwudaniowy obiad kompot, woda, ciepłe napoje) 

- ubezpieczenie dzieci na czas wypoczynku 

- materiały plastyczne potrzebne do zajęć 

- prowadzenie części zajęć w języku angielskim 

- opłaty za wejścia (lodowisko, teatr) 

 

ZAPISY  

Zapisów dokujemy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

internetowej www.ars.org.pl i przesłanie na e-mail (i.szerszen@ars.org.pl) bądź osobiście  

w siedzibie Fundacji z minimum 10-ciodniowym wyprzedzeniem. Jedynie uiszczenie opłaty jest 

równoznaczne z rezerwacją miejsca.  
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W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.  

 

Z wyrazami szacunku,  

 

Iwona Szerszeń  
 

Koordynator projektu 

i.szerszen@ars.org.pl  

61-855-25-45  

510-108-105 


