
Tydzień I  
 poniedziałek 14.01 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry planszowe 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 10:30 zasady udziału w warsztatach i zabawy integracyjne, wprowadzenie w 
tematykę: co to jest kultowa kultura 
10:30 – 13:00 warsztaty animacji filmowej Stacja-animacja 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
wtorek 15.01                                               
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry planszowe 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 12:00 warsztaty animacji filmowej Stacja-animacja 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
środa 16.01 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry planszowe 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 12:00 warsztaty animacji filmowej Stacja-animacja 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
czwartek 17.01 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry planszowe 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 12:00 warsztaty animacji filmowej Stacja-animacja 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
piątek 18.01 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry planszowe 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 12:00 warsztaty animacji filmowej Stacja-animacja 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu 
  



 

 
Tydzień II  
poniedziałek 21.01 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry planszowe 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 10:30 zasady udziału w warsztatach i zabawy integracyjne, wprowadzenie w 
tematykę: co to jest kultowa kultura 
10:30 – 13:00 warsztaty animacji filmowej Stacja-animacja 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
wtorek 22.01                                               
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry planszowe 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 12:00 warsztaty animacji filmowej Stacja-animacja 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
środa 23.01 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry planszowe 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 12:00 warsztaty animacji filmowej Stacja-animacja 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
czwartek 24.01 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry planszowe 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 12:00 warsztaty animacji filmowej Stacja-animacja 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
piątek 25.01 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry planszowe 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 12:00 warsztaty animacji filmowej Stacja-animacja 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu 
 


