
LATO w mieście 2022 rok 

Dane oferenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów  

„Pokój i Dobro” 

  Ul. Klasztorna 27, 37-464 Stalowa Wola 

KRS: 0000229275 

Nazwa zadania: „Aktywnie w krainie baśni i bajek” 

Wnioskowana kwota dotacji: 22 060 zł 

 

Przyznana kwota dotacji: 22 000 zł 

 

Krótki opis zadania: W ramach zadania zostaną zorganizowane 3 turnusy po 2 tygodnie, dla łącznej liczby 

90 dzieci w wieku 7-15 lat. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w 

godzinach 7.30-14.30 (opieka dyżurna od godz. 6.30 do 7.30 oraz 14.30-16.00).  

 

I turnus: 11.07.2022r. - 22.07.2022 r. (Motyw przewodni turnusu to: „Lew, czarownica 

i stara szafa” oraz „Jak wytresować smoka”). 

II turnus: 25.07.2022r. - 5.08.2022 r. (Motyw przewodni tego turnusu to: „Książe 

Kaspian” oraz „Pingwiny z Madagaskaru”). 

III turnus: 08.08.2022r. -22.08.2022 r. (Motyw przewodni tego turnusu to: „Podróż 

wędrowca do świtu” oraz „piraci z Karaibów”). 

 

Odbędą się zajęcia uwzględniające rozwój psychofizyczny młodego człowieka, 

działania o charakterze manualnym (zajęcia plastyczno-techniczne), zajęcia kulturalne 

(film wyświetlany w sali, bajki, historie z życia poszczególnych bohaterów turnusów), 

zajęcia sportowe (piłka nożna, siatkowa, zawody sportowe, gry i zabawy animacyjne), 

rekreacyjne  (zajęcia eksperymentalne) zajęcia taneczne, dyskoteka, Mam talent).  

 

Dane oferenta: Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” 

Ul. Ofiar Katynia 57,  

37-450 Stalowa Wola 

KRS: 0000022794 

Nazwa zadania: „Lato z ORA 2022” 

Wnioskowana kwota dotacji: 62 910 zł. 

 

Przyznana kwota dotacji: 56 200 zł. 

 

Krótki opis zadania: W ramach zadania zostaną zorganizowane 4 turnusy po 2 tygodnie, dla łącznej liczby 

160 dzieci w wieku 7-15 lat. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8.00-15.00. Od godz. 6.30-8.00 oraz od godz. 15.00 do 16.00 będzie 

zorganizowana opieka dyżurna.  

 

I turnus: 27.06.2022r. -8.07.2022 r.   

II turnus: 11.07.2022r. - 22.07.2022 r. 

II turnus: 25.07.2022r. -5.08.2022 r. 

III turnus: 08.08.2022r. -22.08.2022 r. 

 

 

Zajęcia realizowane będą w budynku Świetlicy „Oratorium” z wykorzystaniem 

zaplecza placówki (bilard, tenis stołowy, kosz, ścianka  wspinaczkowa, sala 

multimedialna, sala materacy). Zaplanowane są m.in. wyjście na basen, „Wesołej 

Akademii”, kręgielnie, do kina, do lasu. W ramach turnusu odbędą się dwie 

jednodniowe wycieczki do Zarzecza, gdzie odbędą się zajęcia tematyczne pod nazwą 

„Chrzest półkolonijny” oraz „Indianie”. 

W ramach zajęć przewidziany jest ciepły posiłek (śniadanie oraz obiad dwudaniowy). 

 

Działania będą promowały zdrowy i aktywny styl życia wśród dzieci i młodzieży. 

 

Zajęcia są częściowo odpłatne: 250 zł/dziecko. 

Koordynator zadania: Damian Maziarz, tel. (15) 842 92 80 



W ramach półkolonii dzieci otrzymają ciepły posiłek. 

 

Zajęcia są częściowo odpłatne: 300 zł/dziecko (I turnus oraz II turnus) 

270 zł (III turnus). 

Koordynator zadania: Anna Wójcik, e-mail: placowka.promyczek@gmail.com 

 

Ponadto: 

 Oferta na zajęcia wakacyjne organizowane przez Miejską Bibliotekę Publicznej: 

https://mbpstalowawola.pl/aktualnosci/wydarzenia/biblioteka-glowna/2673-wkr%C3%B3tce-

startuj%C4%85-zapisy-na-wakacje-w-bibliotece 

 

 Oferta na zajęcia wakacyjne organizowane przez Rozwadowski Dom Kultury „Sokół”: 

https://www.mdkstalowawola.pl/2022/06/06/miejski-dom-kultury/aktualnosci/letnie-warsztaty-w-

sokole/ 

 

 Oferta na zajęcia wakacyjne organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: 
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