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POCKET MONSTERS 

[27.06-01.07; 25-29.07] 

 

Przygotuj się na przygodę w świecie 

Pokémon!  

Sięgnij po swoje umiejętności młodego 

inżyniera, gdy budujemy Dratini, Pikachu, 

Poké Balls i nie tylko.  

Przeżyj przygodę w wszechświecie 

Pokémonów.  

Czy masz to, czego potrzeba, aby zostać 

Mistrzem Pokémon®?! 

 

 

5-8 lat 5-10 lat 



MINING & CRAFTING 

[04-08.07; 01-05.08] 
 

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 zagwarantowac ́ rozwój wyobraźni oraz 

umiejętności konstruowania 

charakterystycznych budowli i postaci z 

wykorzystaniem niezliczonej ilości klocków 

Lego®. 

 

 

5-10 lat 



LABORATORIUM  

MŁODEGO ROBOTYKA 

[11-15.07; 08-12.08] 

 

Wszystkim młodym pasjonatom 

eksperymentów chemicznych oraz robotyki 

oferujemy naszą półkolonię na której 

przeprowadzać będzie ekscytujące i 

bezpieczne zarazem doświadczenia 

chemiczne, ale także zbudujemy modele 

robotów z wykorzystaniem silników, 

przekładni, kół, osi i innych technicznych 

składników.  

Tylko u nas w jednym czasie możecie zostać 

młodymi chemikami, fizykami i inżynierami 

LEGO! 

 

 5-8 lat 5-8 lat 5-10 lat 



PRZYGODA z LEGO 

[18-22.07; 22-26.08] 
 

 

Dołącz do bohaterów LEGO® PRZYGODA 

Emmeta, Lucy, Witruwiusza i Unicorna, aby 

wspólnie z nimi wyzwolić krainę klocków 

spod władzy okrutnego Lorda Businessa. 

Dzieciaki będą wykorzystywać swoje 

umiejętności budując modele ruchome, 

modele figurek 3D i mozaiki. Pokochają te 

niesamowite modele oparte o kultową 

animację LEGO®. Bez względu na to, czy 

pojedziesz na wyprawę statkiem Metal 

Beard, czy dwupiętrową kanapą Emmeta, 

koniecznie przejdź do nas, gdzie budowanie 

zawsze jest niesamowite!. 

5-10 lat 



Cena: 
 

600 zł 
 

 

Rabaty:* 
- 50 PLN na drugie dziecko 

- 50 PLN na każdy kolejny turnus 

 

 

* Rabaty nie sumują się 
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Co zapewniamy w cenie: 
• opiekę przeszkolonych 2 animatorów w godzinach 8:00 – 

17:00 
• wyżywienie: II śniadanie, obiad, podwieczorek, woda 

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

odpowiednim oprogramowaniem 
• gry i zabawy [planszowe]  
• wyjście do kina  
• dodatkowe warsztaty (mydełka glicerynowe, figurki 

gipsowe, koraliki itp. - w zależności od rodzaju kampu)  
• pamiątkowy dyplom 
• upominek B4K 
• ubezpieczenie NNW 

 
MIEJSCE: CENTRUM KREAKTYWNOŚCI B4K B4K Radom ul. 
Żeromskiego 15 lok 3 
 
Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNĄ półkolonię. 
 
Kontakt: 507 890 015, email: radom@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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