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_______________________________________________________________________________________________ 

WARSZTATY WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ PATRIOTYCZNĄ 
_______________________________________________________________________________________________ 

DUMNI Z NASZYCH: WOJSKO POLSKIE 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poznają rodzaje Polskich Sił Zbrojnych, 

 dowiedzą się jak można zostać zawodowym żołnierzem, kto zarządza wojskiem, jakie zadania pełnią polscy 
żołnierze,  

 obejrzą oryginalne rekwizyty związane z wojskiem (chusta, ordery),  

 wykonają dwa naramienniki w formie filcowej broszki odpowiadające wybranym przez siebie stopniom 
wojskowym Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej. 

Warsztat ma na celu: rozwijanie tożsamości narodowej, kształtowanie poczucia dumy z bycia Polakiem, podniesienie 
wiedzy o naszym kraju, rozwijanie kreatywności, ćwiczenie małej motoryki, uczenie dokonywania wyboru. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 

MOJA POLSKA 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 wezmą udział w quizie na temat Polski, m.in. symboli narodowych, geografii, flory i fauny, najsłynniejszych 
Polaków, tańców narodowych, 

 wykonają kokardę narodową techniką filcowania na mokro. 
Warsztaty mają na celu: rozwijanie tożsamości narodowej, kształtowanie poczucia dumy z bycia Polakiem, 
podniesienie wiedzy o Polsce, rozwijanie kreatywności, ćwiczenie małej motoryki, umiejętności pracy w grupie. 
Cena: 10 zł/uczestnik 
Czas: 2 x 45 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

WARSZTATY WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ KULTUROWĄ 
_______________________________________________________________________________________________ 

TRADYCJE ANDRZEJKOWE 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poznają dawne polskie zwyczaje andrzejkowe, ich znaczenie w kulturze i budowaniu tożsamości narodowej, 

 wezmą udział we wróżbach andrzejkowych: laniu wosku, wróżeniu z misek, wróżeniu ze świeczek, z butów,  
z obierek jabłek. 

Warsztat prowadzą animatorzy w tradycyjnych strojach nadbużańskich. 
Warsztat ma na celu: podniesienie wiedzy o polskich tradycjach, kształtowanie tożsamości narodowej. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
______________________________________________________________________________________________ 

TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE: OZDOBY ZE SŁOMY (PAJĄK, GWIAZDA) 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poznają dawne zwyczaje bożonarodzeniowe polskiej wsi, w tym kolędowanie z oryginalną gwiazdą 
kolędniczą, 

 wykonają tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe: pająka i gwiazdę ze słomy. 
Warsztat ma na celu: podnoszenie wiedzy o polskich tradycjach, kształtowanie tożsamości narodowej, pobudzanie 
kreatywności, ćwiczenie małej motoryki.  
Warsztat prowadzą animatorzy w tradycyjnych strojach nadbużańskich. 
Cena: 15 zł/uczestnik 
Czas: 2 x 45 min. 
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_______________________________________________________________________________________________ 

TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE: ŚWIECA Z WOSKU 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poznają dawne zwyczaje bożonarodzeniowe polskiej wsi, w tym kolędowanie z oryginalną gwiazdą 
kolędniczą, 

 zwiną świecę z wosku pszczelego, udekorują cekinami i brokatem i umieszczą na gałązce świerku. 
Warsztat ma na celu: podnoszenie wiedzy o polskich tradycjach, kształtowanie tożsamości narodowej, pobudzanie 
kreatywności, ćwiczenie małej motoryki. 
Warsztat prowadzą animatorzy w tradycyjnych strojach nadbużańskich. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min.  
_______________________________________________________________________________________________ 

TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE: ANIOŁ ZDOBIONY 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 wezmą udział w pogadance na temat przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, 

 złożą 17-centymetrowego anioła ze sklejki drewnianej, a następnie ozdobią bogactwem materiałów 
plastycznych (np. pióra, brokat, cekiny, wełna, tkanina, koraliki). 

Warsztat ma na celu: podnoszenie wiedzy o polskich tradycjach, kształtowanie tożsamości narodowej, pobudzanie 
kreatywności, ćwiczenie małej motoryki. 
Cena: 20 zł/uczestnik 
Czas: 2 x 45 min.  
______________________________________________________________________________________________ 

TRADYCJE WIELKANOCNE: PALMY Z TRAW 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poznają dawne zwyczaje polskiej wsi związane z palmą wielkanocną, 

 wykonają palmę z suszonych traw, zbóż i kwiatów. 
Warsztat ma na celu: podnoszenie wiedzy o polskich tradycjach, kształtowanie tożsamości narodowej, pobudzanie 
kreatywności, ćwiczenie małej motoryki. 
Warsztat prowadzą animatorzy w tradycyjnych strojach nadbużańskich. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min.  
______________________________________________________________________________________________ 
 

TRADYCJE WIELKANOCNE: PISANKI WOSKIEM MALOWANE 
Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poznają dawne zwyczaje polskiej wsi związane z wykonywaniem pisanek, 

 wykonają pisankę techniką malowania woskiem, z wykorzystaniem kopystki, wosku pszczelego, wywaru  
z łupin cebuli. 

Warsztat ma na celu: podnoszenie wiedzy o polskich tradycjach, kształtowanie tożsamości narodowej, pobudzanie 
kreatywności, ćwiczenie małej motoryki. 
Warsztat prowadzą animatorzy w tradycyjnych strojach nadbużańskich. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
Uwaga! Dzieci przynoszą ze sobą ugotowane jajko. 
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______________________________________________________________________________________________ 
 

WARSZTATY WSPIERAJĄCE EDKACJĘ PRZYRODNICZĄ 
______________________________________________________________________________________________ 

JAK DZIAŁA UKŁAD SŁONECZNY 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poznają planety Układu Słonecznego, ich specyfikę i położenie względem Słońca, 

 dowiedzą się, kim był Mikołaj Kopernik, jak w czasach starożytnych wyobrażano sobie Ziemię, co to jest ruch 
obiegowy i obrotowy Ziemi. 

Warsztat ma na celu: utrwalenie/wprowadzenie wiadomości o Układzie Słonecznym w oparciu o autorskie pomoce 
naukowe, rozwiniecie umiejętności myślenia abstrakcyjnego, rozbudzenie zainteresowania dzieci otaczającym 
światem. 
Warsztat prowadzony jest z wykorzystaniem autorskiego, ruchomego modelu Układu Słonecznego. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
______________________________________________________________________________________________ 

SPOTKANIE ZE ŚMIECIOWYM LUDKIEM 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poznają zasady segregacji odpadów z wykorzystaniem rzeczywistych materiałów poglądowych 
(np. pojemników na śmieci), 

 dowiedzą się czym jest recykling, dlaczego segregowane śmieci jest ważne dla naszej planety, jak samemu 
można dbać o środowisko,  

 wykonają recyklingową puszkę na kredki.  
Warsztat ma na celu: edukację poprzez zabawę, zwiększenie wiedzy o otaczającym świecie, pobudzenie świadomości 

dzieci na temat wpływu, jaki mają na środowisko, rozwijanie kreatywności, ćwiczenie małej motoryki. 

Warsztat prowadzi animator w kostiumie śmieciowego ludka. 

Cena: 10 zł/uczestnik 
Czas: 2 x 45 min.  
Uwaga! Dzieci przynoszą ze sobą pustą puszkę (np. po kukurydzy) 
______________________________________________________________________________________________ 

LEKCJA O PSZCZOŁACH 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poszerzą wiedzę o pszczołach (budowa ciała, zwyczaje, wytwory w postaci rzeczywistego materiału 

poglądowego: plaster, wosk, węza, kosmetyki z propolisem), 

 dowiedzą się skąd się bierze miód, przyporządkują miód do roślin ze względu na dominujący składnik, 

 przymierzą strój pszczelarza, 

 zwiną świecę z węzy pszczelej. 

Warsztat ma na celu: edukację poprzez doświadczanie i zabawę, zwiększenie wiedzy na temat roli pszczół  

w przyrodzie, rozwijanie kreatywności, ćwiczenie małej motoryki. 

Cena: 8 zł/uczestnik 

Czas:45 min. 
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______________________________________________________________________________________________ 
 

WARSZTATY WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ REGIONALNĄ 
 

______________________________________________________________________________________________ 

STO LAT TEMU NA WSI 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poznają dawne zwyczaje polskiej wsi związane z życiem codziennym, obrzędowością doroczną i rodzinną  
(np. wesele, pieczenie chleba, dawne zabawy), 

 obejrzą i nauczą się rozpoznawać kłosy zbóż i ziarno, przybory do pieczenia chleba, stroje ludowe, 

 wykonają prostą wycinankę (serwetkę) z papieru.  
Warsztat ma na celu: podnoszenie wiedzy o polskich tradycjach, kształtowanie tożsamości narodowej, pobudzanie 
kreatywności, ćwiczenie małej motoryki. 
Warsztat prowadzą animatorzy w tradycyjnych strojach nadbużańskich. 
Cena: 8 zł/uczestnik 

Czas: 45 min. 

_____________________________________________________________________________________________ 

SKĄD KOZIOŁEK W LUBLINIE 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 przy pomocy prezentacji multimedialnej utrwalą wiedzę o historii Lublina,  

 odszukają symbole miasta w życiu codziennym, 

 wykonają brelok z filcu z herbem Lublina. 
Warsztat ma na celu: kształtowanie patriotyzmu lokalnego, rozwijanie kreatywności, ćwiczenie małej motoryki.  
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
______________________________________________________________________________________________ 

RĘKĄ MISTRZA ANDRZEJA – O FRESKACH W KAPLICY TRÓJCY ŚWIĘTEJ 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 przy pomocy prezentacji multimedialnej utrwalą wiedzę o historii i dziedzictwie kulturowym Lublina  
w odniesieniu do Kaplicy Trójcy Świętej, 

 poznają technikę wykonywania fresków, 

 wykonają fresk z herbem Jagiellonów na samodzielnie przygotowanym gipsie. 
Warsztat ma na celu: kształtowanie patriotyzmu lokalnego, rozwijanie kreatywności, ćwiczenie małej motoryki.  
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

WARSZTATY WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ KRAJOZNAWCZĄ 
 

______________________________________________________________________________________________ 

AUSTRALIA 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poszerzą wiedzę o Australii (położenie na mapie, flaga, różnice w czasie, flora i fauna, rdzenni i napływowi 
mieszkańcy), 

 spróbują przysmaku uwielbianego przez australijskie dzieci, 

 wykonają pracę plastyczną techniką kropkową wynalezioną przez Aborygenów. 
Warsztat ma na celu: edukację poprzez doświadczanie i zabawę. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
______________________________________________________________________________________________ 
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BRAZYLIA 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poszerzą wiedzę o Brazylii (położenie na mapie, flaga, flora i fauna, kuchnia, święta), 

 zaparzą yerba mate, 

 pobawią się w brazylijski karnawał. 
Warsztat ma na celu: edukację poprzez doświadczanie i zabawę. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
______________________________________________________________________________________________ 

CHINY 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poszerzą wiedzę o Chinach (położenie na mapie, flaga, flora i fauna, obyczaje, kuchnia, święta), 

 wypróbują, czy łatwo jeść pałeczkami, 

 rozpoznają różne rodzaje herbaty, 

 poćwiczą kung-fu. 
Warsztat ma na celu: edukację poprzez doświadczanie i zabawę. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

EGIPT 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poszerzą wiedzę o Egipcie (położenie na mapie, flaga, flora i fauna, obyczaje, kuchnia, święta), 

 wykonają własne hieroglify, 

 ubiorą mumię, 

 dowiedzą się, co znajdowało się we wnętrzu piramidy. 
Warsztat ma na celu: edukację poprzez doświadczanie i zabawę. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
 

______________________________________________________________________________________________ 

GRENLANDIA 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poszerzą wiedzę o Grenlandii (położenie na mapie, flaga, flora i fauna, kuchnia, święta), 

 dowiedzą się, czy Eskimosi mieszkają w igloo, 

 poznają rasy psów z psich zaprzęgów. 
Warsztat ma na celu: edukację poprzez doświadczanie i zabawę.  
Zajęcia mogą być uzupełnieniem dla lektury pt. Anaruk, chłopiec z Grenlandii (Cz. Cętkiewicz) 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

FRANCJA 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poszerzą wiedzę o Francji (położenie na mapie, flaga, flora i fauna, obyczaje, kuchnia, święta), 

 zatańczą kankana i spróbują francuskiego sera, 

 wykonają mapę kulinarną Francji. 
Warsztat ma na celu: edukację poprzez doświadczanie i zabawę. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
______________________________________________________________________________________________ 
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HISZPANIA 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poszerzą wiedzę o Hiszpanii (położenie na mapie, flaga, flora i fauna, obyczaje, kuchnia, święta), 

 wezmą udział w bitwie na pomidory i corridzie, 

 poznają historię flamenco, rekwizyty, kostiumy, muzykę. 
Warsztat ma na celu: edukację poprzez doświadczanie i zabawę. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
______________________________________________________________________________________________ 

JAPONIA 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poszerzą wiedzę o Japonii (położenie na mapie, flaga, flora i fauna, obyczaje, kuchnia, święta), 

 rozpoznają różne rodzaje ryżu i spróbują, czy łatwo jeść pałeczkami, 

 przymierzą kimono i dowiedzą się kim byli samurajowie. 
Warsztat ma na celu: edukację poprzez doświadczanie i zabawę. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

INDIE 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poszerzą wiedzę o Indiach (położenie, flaga, flora i fauna, obyczaje, kuchnia, święta), 

 rozpoznają przyprawy i owoce pochodzące z Indii (z możliwością degustacji), 

 ubiorą się jak Hinduska (sari, bindi) i ułożą rangoli. 
Warsztat ma na celu: edukację poprzez doświadczanie i zabawę. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poszerzą wiedzę o RPA i Afryce (położenie na mapie, flaga, flora i fauna, kuchnia, święta), 

 wykonają maski afrykańskie i zatańczą taniec Waka-Waka, 

 spróbują smaku owoców afrykańskich.  
Warsztat ma na celu: edukację poprzez doświadczanie i zabawę. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

USA 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poszerzą wiedzę o USA (położenie na mapie, flora i fauna, obyczaje, kuchnia, święta), 

 wspólnie wykonają flagę USA, poznając nazwy 50 stanów, 

 spróbują masła orzechowego, pobawią się w kowbojów i poławiaczy złota. 
Warsztat ma na celu: edukację poprzez doświadczanie i zabawę. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
______________________________________________________________________________________________ 
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WŁOCHY 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poszerzą wiedzę o Włoszech (położenie na mapie, flaga, flora i fauna, kuchnia), 

 wykonają wulkan chemiczny i pobawią się w pokaz mody w Mediolanie, 

 rozpoznają różne rodzaje makaronu i przypraw. 
Warsztat ma na celu: edukację poprzez doświadczanie i zabawę. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
______________________________________________________________________________________________ 

ROSJA 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poszerzą wiedzę o Rosji (położenie na mapie, flaga, flora i fauna, kuchnia, święta), 

 nauczą się liczyć rosyjskie matrioszki oraz zapiszą swoje imiona cyrylicą, 

 spróbują rosyjskich przysmaków. 
Warsztat ma na celu: edukację poprzez doświadczanie i zabawę. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

WARSZTATY WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ TECHNICZNĄ 
______________________________________________________________________________________________ 

ZRÓBMY PREZENT Z DREWNA: KORALE 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poznają ciekawą technikę zdobienia przedmiotów, 

 wezmą aktywny udział w okolicznościowej prezentacji (np. Dzień Mamy, Babci, Dzień Kobiet), 

 wykonają prace z drewnianych korali i kolorowej tkaniny.  
Warsztat ma na celu: ćwiczenie małej motoryki, rozwijanie kreatywności, samodzielności, poczucia estetyki. 
Cena: 10 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
______________________________________________________________________________________________ 

ZRÓBMY PREZENT ZE SZŁA I CERAMIKI 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poznają ciekawą technikę zdobienia przedmiotów, 

 wezmą aktywny udział w okolicznościowej prezentacji (np. Dzień Mamy, Taty, Babci, Dziadka, Dzień Kobiet), 

 ozdobią farbami do szkła 1 przedmiot, wybrany przez nauczyciela przy składaniu zamówienia. 
Warsztat ma na celu: ćwiczenie małej motoryki, rozwijanie kreatywności, samodzielności, poczucia estetyki. 
Cena:  

SZKLANKA  8 zł/uczestnik 
WAZON  10 zł/uczestnik 
KUBEK CERAMICZNY 15 zł/uczestnik 

Czas: 45 min. 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

ZRÓBMY PREZENT Z FILCU: BRELOK I BROSZKA 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 wykonają z filcu brelok z motywem samochodu oraz broszkę w kształcie kwiatka, 

 samodzielnie zszyją elementy broszki, często po raz pierwszy posługując się igłą i nitką, 

 wezmą aktywny udział w okolicznościowej prezentacji multimedialnej (np. Dzień Mamy, Taty, Babci). 
Warsztat ma na celu: ćwiczenie małej motoryki, rozwijanie kreatywności, samodzielności, poczucia estetyki. 
Cena: 10 zł/uczestnik 
Czas: 2 x 45 min.  
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_____________________________________________________________________________________________ 

ZRÓBMY PREZENT DECOUPAGE: BRANSOLETKA I PODSTAWKI 

Podczas warsztatu uczestnicy: 

 poznają ciekawą technikę zdobienia przedmiotów, 

 ozdobią przy pomocy farby akrylowej, motywów wyciętych z serwetek i lakieru drewnianą bransoletkę  
i dwie drewniane podstawki pod kubek, 

 wezmą aktywny udział w okolicznościowej prezentacji multimedialnej (np. Dzień Mamy, Taty, Babci, Dziadka). 
Warsztat ma na celu: ćwiczenie małej motoryki, rozwijanie kreatywności, samodzielności, poczucia estetyki. 
Cena: 15 zł/uczestnik 
Czas: 2 x 45 min. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

OKOLICZNOŚCIOWE IMPREZY ANIMOWANE 
 

______________________________________________________________________________________________ 

MIKOŁAJKI: SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁJEM 

Dzieci odwiedzi Św. Mikołaj i Śnieżynka. W programie krótkie zabawy i animacje oraz rozdanie prezentów 
(przygotowanych przez Zamawiającego). To sprawdzony sposób naszych animacji – zarówno w placówkach 
edukacyjnych, firmach, jak i w domach prywatnych.  
Cena: pierwsza rozpoczęta godzina 150 zł, druga rozpoczęta godzina: 100 zł, trzecia i kolejne: 50 zł 
Czas i miejsce: do uzgodnienia 
______________________________________________________________________________________________ 
 

KARNAWAŁ: DISCO BAL U KRÓLOWEJ ZIMY 
Królowa Zima w pięknej szacie zaprasza do szalonej zabawy w rytm znanych i lubianych przebojów. W programie tańce 
kierowane i dowolne, konkursy, zabawy. Impreza bardzo elastyczna, pasuje do każdego wieku i liczebności grupy.  
Cena: od 350 zł 
______________________________________________________________________________________________ 

DZIEŃ ZDROWIA: JEDZ KOLOROWO! 

Impreza wspomaga program nauczania szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej. Prowadzący - Marchewka i Kot 
poprzez wspólne zabawy i skoczną muzykę zachęcą dzieci do spożywania warzyw i owoców oraz picia 
mleka na co dzień.  
Cena: od 350 zł 
______________________________________________________________________________________________ 

DZIEŃ DZIECKA: IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 

Dzieci poznają historię igrzysk olimpijskich i - w roli reprezentantów różnych krajów - wezmą udział w prawdziwej 
olimpiadzie! Strzelectwo, łucznictwo, hokej na trawie, a nawet przeciąganie liny - to wszystko w atmosferze zabawy, 
zasad fair play i zdrowej rywalizacji. 
Cena: od 350 zł 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

WYMYŚL TY 

Jesteśmy kreatywnym i bardzo pomysłowym Zespołem. Czekamy na Zlecenia Inne niż Wyżej Wymienione. Zadzwoń 
do nas i opowiedz o tym, czego potrzebujesz. 
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INFORMACJE 

 

O NASZYCH WARSZTATACH/ANIMACJACH 

Powiązane są one z najnowszą podstawą programową. Mają charakter wspierający proces kształcenia zintegrowanego  
w klasach 1-3 szkoły podstawowej w obszarze edukacji społecznej, przyrodniczej, plastycznej, technicznej  
i sportowej. Prowadzone są przez przeszkolony zespół Animatorów Fundacji w zgodzie z jej misją i wartościami.  
Do realizacji warsztatów wykorzystujemy autorskie scenariusze, materiały poglądowe oraz bogactwo materiałów 
plastyczno-technicznych.  
 

JAK ZAMÓWIĆ WARSZTATY/ANIMACJE 

Zadzwoń do naszego biura i ustal tematykę oraz termin warsztatów/animacji. 
Pobierz z rozwinskrzydla.org kwestionariusz zgłoszeniowy i prześlij go na adres: oferta@rozwinskrzydla.org 
Czekaj na potwierdzenie realizacji zamówienia. 
 

ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

KONTAKT 

Fundacja Rozwiń Skrzydła 
al. J. Piłsudskiego 16 
20-011 Lublin 
tel. 81 44 80 057, tel. kom.: 506 737 140 
e-mail: oferta@rozwinskrzydla.org 
www.rozwinskrzydla.org 
NIP: 946 255 55 01 
REGON: 060363919 
KRS: 0000305952 
Konto bankowe: 37 2030 0045 1110 0000 0226 8560 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zamówienie jest realizowane dla grupy min. 12-osobowej, max. 30-osobowej.  
W przypadku mniejszych grup pobieramy opłatę tak, jak za 12 osób. 

2. Warsztaty/animacje prowadzone są przez kadrę animatorów Fundacji Rozwiń Skrzydła w placówce 
Zamawiającego. 

3. Animatorzy nie posiadają uprawnień do negocjacji cen. 
4. Zapewniamy wszystkie materiały do realizacji warsztatów/animacji. 
5. Uczestnicy zabierają do domu wytwory swojej pracy (jeżeli scenariusz zakłada tworzenie). 
6. Nauczyciel może wykonać jeden produkt gratis na każdą grupę warsztatową. 
7. Zapewniamy bezpłatny dojazd do placówek mieszczących się w obrębie Miasta Lublin. 
8. Do zamówień realizowanych poza Lublinem dopłata za dojazd wynosi: 0,84 zł/km. 
9. Zachęcamy nauczycieli do konsultowania z nami programu warsztatów/animacji w celu dostosowania  

do potrzeb i możliwości grupy. 
10. Podczas warsztatów/animacji Animatorzy mogą wykonywać zdjęcia powstałym produktom w celach 

dokumentacyjno-promocyjnych. 
11. Wyrażamy zgodę na wykonywanie zdjęć animatorom oraz umieszczenie ich na stronie internetowej i/lub 

fanpage’u placówki. 

mailto:oferta@rozwinskrzydla.org
mailto:oferta@rozwinskrzydla.org
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Prosimy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami. 

ZAMÓWIENIE: 

Temat  

warsztatów/animacji 

Proponowany 

termin  

(data i godzina)   

Ilość 

grup 

Maksymalna 

ilość dzieci  

w grupie 

Planowana forma 

rozliczenia  

Dokument 

finansowy 

 

 

 

   gotówka/przelew* Faktura/paragon 

fiskalny* 

 

DANE PLACÓWKI:  

Nazwa  

Adres  

Dane kontaktowe (telefon, email)  

NIP  
 

ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ: 

1. Zamówienie jest realizowane dla grupy min. 12-osobowej, max. 30-osobowej.  
W przypadku mniejszych grup pobieramy opłatę tak, jak za 12 osób. 

2. Warsztaty/animacje prowadzone są przez kadrę animatorów Fundacji Rozwiń Skrzydła w placówce Zamawiającego. 
3. Animatorzy nie posiadają uprawnień do negocjacji cen. 
4. Zapewniamy wszystkie materiały do realizacji warsztatów/animacji. 
5. Uczestnicy zabierają do domu wytwory swojej pracy (jeżeli scenariusz zakłada tworzenie). 
6. Nauczyciel może wykonać jeden produkt gratis na każdą grupę warsztatową. 
7. Zapewniamy bezpłatny dojazd do placówek mieszczących się w obrębie Miasta Lublin. 
8. Do zamówień realizowanych poza Lublinem dopłata za dojazd wynosi: 0,84 zł/km. 
9. Zachęcamy nauczycieli do konsultowania z nami programu warsztatów/animacji w celu dostosowania  

do potrzeb i możliwości grupy. 
10. Podczas warsztatów/animacji Animatorzy mogą wykonywać zdjęcia powstałym produktom w celach dokumentacyjno-

promocyjnych. 
11. Wyrażamy zgodę na wykonywanie zdjęć animatorom oraz umieszczenie ich na stronie internetowej i/lub fanpage’u 

placówki. 
 

…………………………….                                                              ………………………………..……………… 

Miejscowość i data                                                                   Czytelny podpis Zamawiającego 

Placówka posiada/nie posiada* projektor i laptop do przeprowadzenia warsztatów/animacji.  

…………………………….                                                                            ………………………………..………………  

Miejscowość i data                                                                   Czytelny podpis Zamawiającego 

 

* niepotrzebne skreślić 

                                          

Fundacja Rozwiń Skrzydła 
al. J. Piłsudskiego 16, 20-011 Lublin 

rozwinskrzydla.org 
tel. 81 44 80 057 

 

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres:  
e-mail: oferta@rozwinskrzydla.org  
fax: +  48 448 00 57 


