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GALAXY-StarWars

Niech Moc będzie z Wami!

Bądźcie gotowi aby bronić honoru i walczyć z ciemną
stroną mocy!

Postaramy się w dzieciakach obudzić rycerzy Jedi w świecie
Gwiezdnych wojen. Będą one miały ważną misję do
odegrania, wykorzystując wyjątkowe umiejętności i
odwagę.

Dołącz do Rady młodych rycerzy Jedi i wspomóż ich
budując specjalne obiekty, pojazdy i urządzenia z klocków
LEGO®. Wykorzystuj wszystkie możliwe materiały od
zwykłych klocków, po mechanizmy z zębatkami, silniczki.

Wyobraźnia i kreatywność będą z Wami i pozwolą zatopić
się w wyjątkowym świecie bohaterów tego kultowego
filmu, gdzie jasna strona zawsze ostatecznie wygrywa z
ciemną.5-8 lat

2 – 6 lipca PILCHOWICE

16 – 20 lipca ZABRZE

30 lipca – 3 sierpnia GLIWICE



MINING & CRAFTING

[nowość]

Minecraft to kultowa gra polegająca na budowaniu świata
za pomocą szcześcianów. Dzieci wcielą się w
rolę architektów świata 3D. Za pomocą klocków LEGO®
stworzą niesamowitą przestrzeń i wypełnią ją postaciami
Steve’a, Skeletona’ a nawet Endermana. Każdego dnia
dzieci będą musiały stawić czoła nowym wyzwaniom,
budując modele i tworząc kluczowe elementy z tej
popularnej gry.

Możemy zagwarantować rozwój wyobraźni oraz
umiejętności konstruowania charakterystycznych budowli i
postaci z wykorzystaniem niezliczonej ilości klocków Lego

®.

5-8 lat

9 – 13 lipca PILCHOWICE

23 – 27 lipca ZABRZE

6 – 10 sierpnia GLIWICE



Cena:

499 PLN

First minute*
450 PLN

* Cena promocyjna obowiązuje przy rezerwacji 
dokonanej do 10 czerwca 2018OFERTA 

LATO 2018



Co zapewniamy w cenie:
• opiekę 2 przeszkolonych animatorów w godzinach 7:30 –

16:30
• wyżywienie: II śniadanie, obiad, podwieczorek, woda 

mineralna, soki, słone i słodkie przekąski, owoce
• materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy wraz z 

odpowiednim oprogramowaniem
• zajęcia programowania z robotami Dash i Dot
• gry i zabawy [planszowe] 
• codzienne zabawy na świeżym powietrzu
• okolicznościowy t-shirt ‘Bricks4Kidz’ 
• pamiątkowy dyplom
• upominek B4K
• ubezpieczenie NNW

MIEJSCA PÓŁKOLONI:
➢ Pilchowice, sala GOK, ul. Damrota 5
➢ Gliwice, Szkoła Tańca LET’S DANCE, ul. Kozielska 6
➢ Zabrze, MDK, ul. 3-go Maja 91A

Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNĄ półkolonię.

Kontakt: 607-708-026, email: gliwice@bricks4kidz.com
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Zapytaj swojego pracodawcę o 
możliwość dofinansowania 
półkolonii Twojej pociechy…

Jeżeli jest taka możliwość to wiedz, że jednym z wymogów
stawianych przez pracodawców jest zaświadczenie, że
półkolonie są zgłoszone do Kuratorium Oświaty.

WSZYSTKIE nasze półkolonie letnie zgłaszamy do:
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Kuratorium Oświaty
W Gliwicach 


