
PÓŁKOLONIE                      

W DUCHU ŚWIĘTYM 
 

”PO OWOCACH ICH POZNACIE” 
 

18 – 24 sierpnia 2019 

 
 

NIEDZIELA - miłość, radość  

11.30 Msza św.  

PONIEDZIAŁEK - pokój, cierpliwość  

Zajęcia integracyjne, bieg patrolowy, ognisko 

WTOREK - łaskawość, dobroć   

Wyjazd na basen do Suchego Lasu 

ŚRODA  - uprzejmość, cichość   

Wyjazd do DeliParku do Trzebawia/Rosnówka 

CZWARTEK - wierność, skromność 

Wyjazd do Plewisk na ścianki wspinaczkowe i squosha 

PIĄTEK - wstrzemięźliwość, czystość 

Przejazd zabytkowym tramwajem 

SOBOTA - Owocowy zawrót duszy i głowy   

Festyn, turniej sportowy. 

 

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zapewniamy opiekę od 8.30 do 15.00.                     

Koszt udziału 100 zł. Zgłoszenia u ks. Grzegorza lub w zakrystii do 7 lipca.                          

Informacje o półkoloniach oraz karty zgłoszenia na str. www.filipini.poznan.pl lub mail. 

grzegzah@gmail.com.  

PLAN DNIA 

od poniedziałku do piątku 
 

8.15-9.00 przychodzenie 

dzieci, poranek filmowy 

9.00 DUCHOWA POBUDKA, 

modlitwa, śniadanie 

9.45 – 13.30 zajęcia wg planu 

13.30 obiad/ognisko 

Zajęcia podsumowujące dzień 

14.30 – 15.00 rozchodzenie się 

dzieci 

 

FESTYN 

Sobota od 12.00 – 15.00 

 

http://www.filipini.poznan.pl/
mailto:grzegzah@gmail.com


ZASADY PÓŁKOLONII WAKACYJNYCH 

 

Parafia NMP Matki Kościoła jako organizator dokłada wszelkich starań, by stworzyć 

dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w 
zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i 

pożyteczny. 

1. Uczestnikami Półkolonii są dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 

2. Dzieci przebywają pod opieką opiekunów od godz. 8.30 do godz. 15.00. O wszelkich 

zmianach rodzice informowani będą na bieżąco. 

3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do kościoła i z powrotem. 
Dzieci są odbierane z półkolonii wyłącznie przez osoby wskazane w karcie 

zgłoszenia. 

4. Każde dziecko uczestniczące w półkoloniach ma prawo do spokojnego wypoczynku i 

uczestnictwa we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych w 
tym czasie.  

5. Uczestnicy mają obowiązek: 

 Podporządkować się poleceniom opiekunów; 

 Brać udział w realizacji programu półkolonii; 

 Zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość; 

 Kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków; 

 Przestrzegać zasad poruszania się po drogach; 

 Nie oddalać się bez wiedzy animatora grupy; 

 szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, 
materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie). 

 Przestrzegać zasad poruszania się po drogach i transportu zbiorowego, 
bezpiecznych wyjść, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i innych miejsc 

odwiedzanych przez uczestników. 

 uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do 
zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, 

adekwatnych do warunków atmosferycznych, mieć strój sportowy oraz obuwie 

zmienne sportowe. 

 

Parafia nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz 

za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 

Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

W trakcie zajęć dzieci bez zgody animatora nie korzystają z powyższych urządzeń. 

 

Organizator : Parafia NMP Matki Kościoła w Poznaniu, ul. Ks. K. Waseli 3 

Kierownik : ks. Grzegorz Zahora COr 

Informacje u ks. Grzegorza, na str. www.filipini.poznan.pl lub mail grzegzah@gmail.com.  

http://www.filipini.poznan.pl/
mailto:grzegzah@gmail.com

