INFORMATOREK
Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Dziękujemy, że wybraliście dla swoich pociech naszą ofertę. Zrobimy wszystko,

– w Zespole Willowo-Ogrodowym: Lidia Kardasz i Małgorzata
Rubażewicz,

– w Spichlerzu: Hanna Kotas i Monika Pławska.

aby czas spędzony w Muzeum był dla nich wspaniałą, rozwijającą przygodą.

6) Na pierwszym spotkaniu wszyscy podpiszemy honorowy regulamin dobrej

Będziemy zachęcać uczestników półkolonii, żeby puszczali wodze fantazji.

współpracy, który będzie zobowiązywać uczestników i wychowawców

Bo przecież w domu Muz nie może być nudno! Zapewnijcie swoim skarbom

do wzajemnego szacunku i kulturalnego zachowania.

wygodne ubrania, aby mogły czuć się swobodnie i nie musiały martwić się
poplamionymi rękawami, oraz buty zmienne z gumową podeszwą, aby mogły
bezpiecznie i wygodnie odkrywać muzealne zakamarki.

7) Półkolonie to nie tylko czas przeznaczony na poznawanie muzealnych
zakamarków i zabawę w artystów. Bardzo chcemy, aby uczestnicy
przekonali się, jak piękne jest nasze miasto oraz jak wiele sposobów

Informacje organizacyjne
1) Półkolonie odbywać się będą w terminach:

spędzania wolnego czasu oferuje, dlatego zaplanowaliśmy kilka wyjść
(dotyczy turnusu I. Informacje o turnusie II będą dostępne od 16 lutego

– 12-16 lutego 2018 roku (turnus I)

2018 roku):

– 19-23 lutego 2018 roku (turnus II)

– 13 lutego 2018 roku – wyjście do Teatru im. Juliusza Osterwy na

2) Zajęcia odbywać się będą w godzinach 8:00-16:00.

spektakl „Tygrys tańczy dla Szu-Hin” (wskazany odpowiedni ubiór),

– 15 lutego 2018 roku – wyjazd do „Korsakówki” w Kłodawie,
Dziecko można przyprowadzić nie wcześniej niż o godzinie 7:45
i odebrać nie później niż o godzinie 16:15.
3) Prosimy pamiętać, że przygotowaliśmy dla uczestników drugie

śniadanie, podwieczorek i jednodaniowy ciepły obiad (dziecko nie
może przynosić swojego prowiantu do Muzeum).
4) Szczegółowy harmonogram półkolonii jest do wglądu u kierownika
wypoczynku – Lecha Dominika (ul. Warszawska 35, tel. 957 322843).
5) Opiekę nad Waszymi dziećmi będą sprawować wykwalifikowani
pracownicy Muzeum Lubuskiego:

– 15 lutego 2018 roku – spacer po Gorzowie zakończony wizytą
w dawnym „Lamusie” (w tym dniu przydadzą się cieplejsze ubrania,
aby Wasze pociechy nie zmarzły podczas spaceru).
8) Wszystkie działania podczas półkolonii będą zmierzały w konkretnym
kierunku. Dlatego już dziś zarezerwujcie sobie piątkowe popołudnie (dla
turnusu I: 16 lutego 2018 roku, dla turnusu II: 23 lutego 2018 roku),
by w gronie rodziny, w odświętnych strojach cieszyć się z artystycznych
dokonań swoich dzieci podczas ich pierwszego, profesjonalnego
wernisażu.

