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MŁODY ROBOTYK

Wszystkim młodym pasjonatom Robotyki oferujemy
półkolonię Lego® MINDSTORMS na której projektujemy
zaawansowane modele robotów z wykorzystaniem
silników, czujników, przekładni, kół, osi i innych
technicznych składników.

Dzieci będą mogły wcielić się w rolę saperów

rozbrajających bomby, twórców gier zręcznościowych,

kierowców formuły 1 lub dragstera, ale to nie wszystko…

dzieci zamienią się także w ‘treserów’ swojego psa,

tudzież szalonych naukowców tworzącego własny

kalkulator.

Wszystko w oparciu o zestawy Lego Mindstorms EV3 i

specjalne oprogramownie. Każdego dnia uczestników

czekają nowe misje i wyzwania.9-12 lat

11-15.02



MINIOStwory

Szaleństwo ‘minionkowe’ wśród dzieci nie mija, więc i u
nas nie mogło zabraknąć półkolonii, której głównymi
bohaterami będą te prześmieszne stworzenia.

Dzieci, będą miały niepowtarzalną okazję stworzyć
własnego, niepowtarzalnego Minionka Bricks 4 Kidz.
Jak będzie miał na imię?
Czym będzie się wyróżniał spośród miliona pozostałych
żółtych stworów?
Czy będzie miał jakąś supermoc?
To wszystko zależy od Was.

Najważniejszym zadaniem będzie stworzenie załogi „M”,
która każdego dnia będzie walczyła o swoją planetę, ze
strasznymi potworami Lego®.

5-8 lat

18-21.02



Cena:

499 zł

* Cena dla stałych klientów wynosi 470 zł
** Przy zapisaniu rodzeństwa cena za dziecko 

wynosi 450 zł. 
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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
• wyjście do kina 
• okolicznościowy t-shirt ‘Bricks4Kidz’ 
• pamiątkowy dyplom
• upominek B4K
• ubezpieczenie NNW

MIEJSCE: 
CENTRUM KREAKTYWNOŚCI B4K ul. Św. Jana 3 44-200 Rybnik.

Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNĄ półkolonię.

Kontakt 531 792 829, email: rybnik@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 zimowe zgłaszamy do kuratorium
oświaty.
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