
Warsztaty wakacyjne z SZANSĄ 
Informacje dla rodziców 

 

Adres placówki 
 
Klinika Młodości Medical SPA, 59-850 ŚWIERADÓW ZDRÓJ, ul. Spadzista 1-3 
Telefon: +48 75 78 30 000 
http://www.klinika-mlodosci.pl 

 

Kontakt telefoniczny 
 
Marek Sawko: 147 +48 781 524  

 

Wyjazd i przyjazd 
 
Zależnie od turnusów daty i godziny wyjazdów i przyjazdów do Głogowa są następujące: 
 
Turnus 1:  
Wyjazd: 9 lipca o godz. 8:30 (godzina zbiórki) przy siedzibie Stowarzyszenia SZANSA na ul. Perseusza 13 
Przyjazd do Głogowa: 13 lipca ok. godz. 17:30 (siedziba Stowarzyszenia SZANSA na ul. Perseusza 13) 
 
Turnus 2:  
Wyjazd: 16 lipca o godz. 8:30 (godzina zbiórki) przy siedzibie Stowarzyszenia SZANSA na ul. Perseusza 
13 
Przyjazd do Głogowa: 20 lipca ok. godz. 17:30 (siedziba Stowarzyszenia SZANSA na ul. Perseusza 13) 
 
Turnus 3:  
Wyjazd: 23 lipca o godz. 8:30 (godzina zbiórki) przy siedzibie Stowarzyszenia SZANSA na ul. Perseusza 
13 
Przyjazd do Głogowa: 27 lipca ok. godz. 17:30 (siedziba Stowarzyszenia SZANSA na ul. Perseusza 13) 

 

Co ze sobą zabrać? 
 
- dokument tożsamości (z numerem PESEL) 
- ważną legitymację szkolną 
- luźne, wygodne ubrania 
- strój kąpielowy 
- buty pełne (do chodzenia po górach) 
- butelkę wody na drogę (ewentualnie coś do jedzenia w czasie podróży) 
- leki (jeśli dziecko musi brać je regularnie) 
- przybory toaletowe i kosmetyki (ręczniki są dostępne na miejscu) 
- krem przeciwsłoneczny 
- kapelusz lub czapkę z daszkiem 
- niewielkie kieszonkowe 
 
 
 
 
 



Ramowy program 
 
Dzień 1:  
Do południa: 
- Przyjazd na miejsce - Zakwaterowanie 
- Obiad 
Po południu 
- Zajęcia integracyjne (gry i zabawy w celu lepszego poznania się uczestników) 
- Omówienie programu warsztatów i krótkie wprowadzenie do tematu warsztatów: przemoc wśród dzieci i 
młodzieży  
- Kolacja 
Wieczorem 
- Gry i zabawy sportowe 
 
Dzień 2: 
Do południa: 
- Śniadanie 
- Warsztaty dot. przemocy wśród dzieci i młodzieży 
Po południu 
- Warsztaty dot. przemocy wśród dzieci i młodzieży  
- Kolacja 
Wieczorem 
- Ognisko z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków 
 
Dzień 3:  
Do południa 
- Śniadanie 
- Wycieczka w góry  
- Obiad 
Po południu 
- Warsztaty dot. przemocy wśród dzieci i młodzieży (opracowanie i nagranie filmów edukacyjnych dla dzieci i 
młodzieży) 
 - Kolacja 
Wieczorem: 
- Gry i zabawy sportowe - Basen 
 
Dzień 4: 
Do południa 
- Śniadanie 
- Wycieczka w góry  
- Obiad 
Po południu 
- Warsztaty dot. przemocy wśród dzieci i młodzieży (nagranie filmów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży)  
- Kolacja 
Wieczorem: 
- Gry i zabawy sportowe - Basen 
 
Dzień 5: 
Do południa 
- Śniadanie 
- Podsumowanie warsztatów  
- Obiad 
Po południu: 
- Wyjazd do Głogowa 


