Nauczycielu, Wychowawco,
kieruję do Ciebie ofertę animacji edukacyjnych realizowanych przez Zespół Wychowawców Fundacji Rozwiń Skrzydła.
Może znamy się już z poprzednich lat, być może wszedłeś na naszą stronę po raz pierwszy, żeby znaleźć dla swoich
dzieci coś nowego? W każdym razie – dobrze, że jesteś 💚

Po co Twojej grupie taki Gość jak my
•
•
•
•

wnosimy świeżość, nowość, zaskoczenie, urozmaicenie
łączymy naukę z zabawą, przynosimy ciekawe rekwizyty, wpisujemy się w podstawę programową
nasze wartości: zasoby i zasady, radość i zabawa, poczucie wartości i sprawczości, odkrywanie, indywidualizacja
pracujemy w koncepcji wychowania dobrej relacji (odbywamy regularne szkolenia, superwizujemy naszą pracę,
mamy doświadczenie, pracujemy z pasją i w misji)

W najbliższym czasie w naszej ofercie znajdziesz
21 maja
26 maja –
23 czerwca

21 czerwca
😊
😊
😊

Cena od:

Czas:

Wiek od:

Dzień Kosmosu: Jak działa układ słoneczny
Zróbmy razem prezent na Dzień Mamy/Taty

20 zł/dziecko

60 min.

3 lat

Uszyjmy: korale/przytulak
Namalujmy: szklanka, wazon/kubek ceramiczny
Zróbmy: broszka i brelok z filcu
Wyklejmy: podstawka pod kubek i bransoletka

25 zł/dziecko
25 zł/dziecko
25 zł/dziecko
25 zł/dziecko

90 min.
60 min.
90 min.
90 min.

Spotkanie z Panią Lato
Sto lat temu na wsi
Jedzie pociąg na wakacje

20 zł/dziecko

60 min.

6 lat
6 lat
6 lat
6 lat
3 lat

20 zł/dziecko

60 min.

3 lat

600 zł/impreza

60 min.

3 lat

Jedzie pociąg z…

20 zł/dziecko

60 min.

3 lat

Australia, Brazylia, Chiny, Chorwacja, Egipt, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Kenia,
Kuba, Rosja, USA, Ukraina, Włochy lub inny kraj (po uzgodnieniu)

Zasady realizacji zamówień:
1. Zamówienie jest realizowane dla grupy min. 12-osobowej, max. 30-osobowej.
2. W przypadku mniejszych grup pobieramy opłatę tak, jak za 12 osób.
3. Spotkania prowadzone są przez kadrę animatorów Fundacji Rozwiń Skrzydła w placówce Zamawiającego.
4. Animatorzy nie posiadają uprawnień do negocjacji cen.
5. Zapewniamy wszystkie materiały do realizacji animacji.
6. Uczestnicy zabierają do domu wytwory swojej pracy (jeżeli scenariusz zakłada tworzenie).
7. Nauczyciel może wykonać jeden produkt gratis na każdą grupę.
8. Zapewniamy bezpłatny dojazd do placówek mieszczących się w obrębie Miasta Lublin.
9. Do zamówień realizowanych poza Lublinem dopłata za dojazd wynosi: 0,84 zł/km.
10. Zachęcamy nauczycieli do konsultowania z nami programu animacji w celu dostosowania do potrzeb i
możliwości grupy.
11. Podczas spotkania Animatorzy mogą wykonywać zdjęcia powstałym produktom w celach promocyjnych.
12. Wyrażamy zgodę na wykonywanie zdjęć Animatorom w celach promocyjnych.

Zaproś nas. Do zobaczenia! 🙂
Beata Karczmarz
Koordynator
Fundacja Rozwiń Skrzydła
al. Józefa Piłsudskiego 16, 20-011 Lublin
tel.: 81 448 00 57, 690 798 935
mail: spotkania@rozwinskrzydla.org

