
OFERTA  

LATO 2020 



GRODZISK 

WIELKOPOLSKI 

- 

RESTAURACJA CKR 

MASARNIA 

 

 
Półkolonie letnie 2020 

 



5 dniowe półkolonie letnie  

GAME MASTER 

27-31 lipca Grodzisk Wlkp 
 

Dołącz do przygody!  

Mali entuzjaści LEGO® wejdą w świat 

bohaterów kultowych gier komputerowych.  

Postaci Mario Bros, Fortnite, Angry Birds, 

Minecraft i ROBLOX, Brawl Stars a także coś 

bardziej dziewczęcego jak Simsy z 

pewnością będą głównymi bohaterami 

budowanych modeli i zabawy. Każdego dnia 

zbudujemy tematyczne modele z robotyki 

napędzane silnikami i bateriami, które 

spróbujemy zaprogramować.  

 Każdy dzień będzie oferował coś nowego! 

5-10 lat 



OFERTA  

LATO 2020 

GRODZISK WLKP 

GAME MASTER 
27-31 lipca  
Cena półkolonii: 495 zł 
Co zapewniamy w cenie: 
• opiekę przeszkolonych 2 animatorów w 

godzinach 7:45 – 16:00 
• wyżywienie: II śniadanie, obiad, woda 

mineralna, soki, słone i słodkie przekąski, 
owoce 

• materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy 
wraz z odpowiednim oprogramowaniem 

• gry i zabawy [planszowe]  
• pamiątkowy dyplom 
• upominek B4K 
• ubezpieczenie NNW 

 

Miejsce: Restauracja CKR Masarnia w 

Grodzisku Wlkp 
 

Kontakt: 505 084 796, email: 

grodzisk.wlkp@bricks4kidz.com 
 

PÓŁKOLONIE LETNIE 
2020  

 
 

GRODZISK WLKP  



3 godzinne warsztaty 

LEGO® TRANSFORMERSI 

3 lipca godz. 9:00-12:00 

Grodzisk Wlkp 
 

Przygotuj się na budowanie i odkryj, jak 

możesz z tych samych klocków zmienić 

zbudowany model w zupełnie w coś innego! 

Dzieciaki pokochają możliwość transformacji.  

Te niesamowite modele 2-w-1 będą obejmować 

roboty, pojazdy i wiele innych! Modele rozpalą 

w dzieciach ich wewnętrznego inżyniera, gdy 

wykorzystując swoją wyobraźnię, przekształcą 

swój model w coś wyjątkowego.  

Pracować będziemy na różnych zestawach 

klocków lego, z różnego rodzaju czujnikami 

silnikami i przekładniami.  

Ciekawe, kto wygra konkurs na najbardziej 

pomysłowy model. 

5-10 lat 



OFERTA  

LATO 2020 

GRODZISK WLKP 

Cena warsztatów  
Lego Transformersi: 
50 zł 
 
Co zapewniamy w cenie: 
• 3 godziny warsztatów edukacyjnych pod 

opieką przeszkolonych animatorów oraz 
słodki deser  
 

MIEJSCE: Restauracja CKR Masarnia w 
Grodzisku Wlkp 
 
Kontakt: 505 084 796, email: 
grodzisk.wlkp@bricks4kidz.com 
 

PÓŁKOLONIE LETNIE 
2020  

 
 

GRODZISK WLKP  



WIELICHOWO 

- 

CENTRUM KULTURY 

W WIELICHOWIE  

 

 
Półkolonie letnie 2020 

 



MINING & CRAFTING 

13-17 LIPCA  

WIELICHOWO 
 

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 



OFERTA  

LATO 2020 

WIELICHOWO 

MINING & CRAFTING  
13-17  LIPCA  
Cena półkolonii: 450 zł 
Co zapewniamy w cenie: 
• opiekę przeszkolonych 2 animatorów w 

godzinach 7:45 – 16:00 
• wyżywienie: obiad, deser,  woda mineralna, 

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

wraz z odpowiednim oprogramowaniem 
• gry i zabawy [planszowe]  
• pamiątkowy dyplom 
• upominek B4K 
• ubezpieczenie NNW 

 

Miejsce: Centrum Kultury w Wielichowie 

 

Kontakt: 505 084 796, email: 

grodzisk.wlkp@bricks4kidz.com 
 

PÓŁKOLONIE LETNIE 
2020  

 
 

WIELICHOWO  



3 godzinne warsztaty 

LEGO® TRANSFORMERSI 

30 czerwca godz. 9:00-12:00 

Wielichowo 
 

Przygotuj się na budowanie i odkryj, jak 

możesz z tych samych klocków zmienić 

zbudowany model w zupełnie w coś innego! 

Dzieciaki pokochają możliwość transformacji.  

Te niesamowite modele 2-w-1 będą obejmować 

roboty, pojazdy i wiele innych! Modele rozpalą 

w dzieciach ich wewnętrznego inżyniera, gdy 

wykorzystując swoją wyobraźnię, przekształcą 

swój model w coś wyjątkowego.  

Pracować będziemy na różnych zestawach 

klocków lego, z różnego rodzaju czujnikami 

silnikami i przekładniami.  

Ciekawe, kto wygra konkurs na najbardziej 

pomysłowy model. 

5-10 lat 



OFERTA  

LATO 2020 

WIELICHOWO 

Cena warsztatów  
Lego Transformersi:  
50 zł 
 
Co zapewniamy w cenie: 
• 3 godziny warsztatów edukacyjnych pod 

opieką przeszkolonych animatorów oraz 
słodki deser  
 

Miejsce: Centrum Kultury w Wielichowie 
 
Kontakt: 505 084 796, email: 
grodzisk.wlkp@bricks4kidz.com 
 

PÓŁKOLONIE LETNIE 
2020  

 
 

WIELICHOWO  



KAMIENIEC 

- 

CENTRUM KULTURY I 

BIBLIOTEKA W 

KAMIEŃCU   

 

 
Warsztaty letnie 2020 

 



OLIMPIADA 

10-14 SIERPNIA  

KAMIENIEC 
  

Fani na całym świecie zawsze czekają z 

niecierpliwością na to wydarzenie, w związku z tym, 

postanowiliśmy przygotować coś dla fanów sportu: 

Olimpiada Bricks 4 Kidz. 

 

Dzieci podczas tygodniowego spotkania zapoznają 

się z historią Igrzysk, obiektami olimpijskimi i 

poszczególnymi dyscyplinami sportowymi jakie 

towarzyszą temu wydarzeniu. 

 

Zadaniem dzieci będzie ‘zorganizowanie’ olimpiady z 

wykorzystaniem klocków Lego® z nietypowymi 

dyscyplinami, własnym regulaminem oraz  zasadami. 

 

Czy można zorganizować wyścigi saneczkowe na 

piasku? 

 

Podczas ‘bricksowych’ Igrzysk będzie wszystko 

możliwe.  5-10 lat 



OFERTA  

LATO 2020 

KAMIENIEC  

OLIMPIADA  
10-14  SIERPNIA  
Cena półkolonii: 450 zł 
Co zapewniamy w cenie: 
• opiekę przeszkolonych 2 animatorów w 

godzinach 7:45 – 15:45 
• wyżywienie: obiad, deser,  woda mineralna, 

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

wraz z odpowiednim oprogramowaniem 
• gry i zabawy [planszowe]  
• pamiątkowy dyplom 
• upominek B4K 
• ubezpieczenie NNW 

 

Miejsce: Centrum Kultury i Biblioteka w 

Kamieńcu 
 

Kontakt: 505 084 796, email: 

grodzisk.wlkp@bricks4kidz.com 
 

PÓŁKOLONIE LETNIE 
2020  

 
 

KAMIENIEC  



3 godzinne warsztaty 

LEGO® TRANSFORMERSI 

1 lipca godz. 9:00-12:00 

W KAMIEŃCU 
 

Przygotuj się na budowanie i odkryj, jak 

możesz z tych samych klocków zmienić 

zbudowany model w zupełnie w coś innego! 

Dzieciaki pokochają możliwość transformacji.  

Te niesamowite modele 2-w-1 będą obejmować 

roboty, pojazdy i wiele innych! Modele rozpalą 

w dzieciach ich wewnętrznego inżyniera, gdy 

wykorzystując swoją wyobraźnię, przekształcą 

swój model w coś wyjątkowego.  

Pracować będziemy na różnych zestawach 

klocków lego, z różnego rodzaju czujnikami 

silnikami i przekładniami.  

Ciekawe, kto wygra konkurs na najbardziej 

pomysłowy model. 

5-10 lat 



OFERTA  

LATO 2020 

KAMIENIEC 

Cena warsztatów  
Lego Transformersi: 
50 zł 
 
Co zapewniamy w cenie: 
• 3 godziny warsztatów edukacyjnych pod 

opieką przeszkolonych animatorów oraz 
słodki deser  
 

Miejsce: Centrum Kultury i Biblioteka w 
Kamieńcu  
 
Kontakt: 505 084 796, email: 
grodzisk.wlkp@bricks4kidz.com 
 

PÓŁKOLONIE LETNIE 
2020  

 
 

KAMIENIEC  



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 zgłaszamy do: 
 
 

OFERTA  

LATO 2020 


