
Półkolonie „Ferie z Eko – Inicjatywą” są organizowane w ramach projektu Edukacja 
ekologiczna mieszkańców Kwidzyna – myśl i działaj EKOlogicznie współfinansowanego  

ze środków Miasta Kwidzyn. 
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Informacja do mediów 
 
Zapisy na półkolonie dla dzieci: „Ferie z Eko – Inicjatywą”  

Zgodnie z tradycją kilku poprzednich lat dla dzieci z Kwidzyna Stowarzyszenie  
Eko – Inicjatywa przygotowało ofertę uczestnictwa w zorganizowanych warsztatach w trakcie 
lutowych zimowych ferii. Zostaną zorganizowane dwa pięciodniowe turnusy półkolonijne.  
 
Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje: 
Terminy i miejsce realizacji półkolonii: 
I turnus: 15 – 19 luty 2016 grupa wiekowa: 7 – 9 lat 
Miejsce: Kwidzyn, Miłosna 1 (parter budynku siedziby Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa) 
 
II turnus: 22 – 26 luty 2015 grupa wiekowa: 10 – 12 lat 
Miejsce: Zaułek Benowo (zapewniamy transport na trasie Kwidzyn – Benowo - Kwidzyn) – 
miejscem zbiórki będzie parking przy Kwidzyńskim Centrum Kultury, ul. 11 Listopada 13 
 
Na każdy z turnusów przewidziano 30 miejsc.  
Zajęcia będą odbywać się zawsze od 9.00 do 15.30 
Nie zapewniamy posiłków, a jedynie ciepłą herbatę i kawę zbożową. 
Udział w półkoloniach mogą brać dzieci zamieszkałe na terenie miasta Kwidzyn. 
Jest to udział bezpłatny. 
 
Szczegółowy program zajęć zostanie opublikowany na stronie internetowej  
Stowarzyszenia Eko – Inicjatywa po 1 lutego br. 
 
ZAPISY: 
Zapisy – JEDYNIE W FORMIE TELEFONICZNEJ - rozpoczną się 20 stycznia 2016 
(środa) o godz. 8:00 i będą trwały do wyczerpania miejsc.  
Numery telefonów: (55) 261 22 16 lub (55) 261 37 97  
Informujemy, że BEZWZGLĘDNIE będziemy przestrzegać rygoru wieku uczestników 
podczas zapisów. 
 
Po zapisaniu dziecka do 29 stycznia 2016 należy przesłać mailem, pocztą lub dostarczyć 
osobiście wypełnione oświadczenie, które jest do pobrania ze strony www.ekokwidzyn.pl lub 
do pobrania na miejscu w siedzibie Stowarzyszenia. Niedostarczenie oświadczenia w w/w 
terminie skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy uczestników półkolonii. 
Informacji dodatkowych udziela Janusz Kowalak, koordynator projektu pod wskazanymi 
powyżej numerami telefonów. 

Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” 
Ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn 

Tel./fax: (055)-261-22-16 
NIP 581-17-56-852 

www.ekokwidzyn.pl, sekretariat@ekokwidzyn.pl  


