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Zapraszamy na półkolonie, w jedynym w regionie,  

Kreatywnym Centrum Zabawy „HOOPLA W KLOCKI”  

 

Nasze półkolonie to aktywny wypoczynek Twojego dziecka blisko domu, a zarazem świetna okazja do 

nabrania doświadczeń oraz nadrabiania zaległości podczas zabawy z rówieśnikami  

Czas trwania: 5 dni               

Termin: „Niezwykły świat odkrywcy” 09.08-13.08.2021 r. (poniedziałek-piątek) 

W godzinach: 8.00-16.00 ( na życzenie rodziców, za dodatkową dopłatą,  możliwość 

pozostawienia dziecka w Sali Zabaw pod opieką animatora przez dłuższy czas) 

Wiek uczestników: 6-12 lat  

Cena: 669 zł - Istnieje możliwość częściowej zapłaty Bonem Turystycznym 

Kreatywne  Centrum Zabawy „HOOPLA w KLOCKI” to niezwykłe miejsce, w którym dzieci w pełni mogą 

wyzwolić swoją kreatywność, logiczne myślenie oraz doskonalić swoje umiejętności budowania relacji w 

grupie.  

W różnorodnych strefach Kreatywnego Centrum Zabawy każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Kreatywny 

twórca wymyśli oryginalną budowlę z klocków, dostępnych w najróżniejszych rozmiarach. Artystyczny 

talent-dzieło na specjalnej tablicy a wielbiciel trudnych wyzwań pogłówkuje przy gigantycznej, piankowej 

układance Tetris lub przy tworzeniu mechanizmu zębatego. Nie brakuje również interaktywnych zabaw, 

które kochają dzieci. U nas znajdziecie Ściankę Knoocker oraz Magiczny Dywan.  



Innowacyjne zajęcia m.in. z eksperymentów, savoir-vivre czy rozwijania zdolności interpersonalnych. 

Zapewniamy profesjonalną opiekę i beztroskie spędzanie czasu w bezpiecznych warunkach. 

Stawiamy na radosny rozwój dzieci !  

 

„Niezwykły świat odkrywcy” 09.08-13.08.2021 r. (poniedziałek-piątek) 

W programie półkolonii: 

 korzystanie z wszystkich atrakcji Kreatywnego Centrum Zabawy „HOOPLA W KLOCKI” 

 warsztaty:  

 malowanie toreb/worków,  

 laboratorium eksperymentów I (wulkany, bańki mydlane, lampa lawa itp.),  

 Laboratorium II (doświadczenia z wodą i powietrzem, ciecz newtonowska  itp.), 

 laboratorium III (wykonamy Slime, doświadczenie z tańczącą kukurydzą itp.),  

 plastyczne,  

 DINOZAURY, 

 karaoke, 

 zajęcia savoir-vivre 

 wyjście do kina, 

 wyjście na lody, 

 dla każdego uczestnika specjalny tatuaż brokatowy! 

 różnorodne gry i zabawy integracyjne, muzyczne, zespołowe, zręcznościowe itp. 

 codzienne aktywności na świeżym powietrzu: zabawy w terenie (podchody itp.) 

Podczas każdych z warsztatów będziemy też kreatywnie budować, tworzyć nowe wynalazki oraz cieszyć się 

słońcem podczas zabaw z animatorem na świeżym powietrzu.  

Półkolonie odbywają się w samym centrum miasta z bezpłatnym parkingiem Ul. Rtm. W. Pileckiego 12 w 

Ostrołęce 

Dodatkowo u nas: 

Najlepsza i uwielbiana przez dzieci Kadra – przeszkoleni i doświadczeni wychowawcy z uprawnieniami 

określonymi przez wymagania Kuratorium Oświaty  

I jak zawsze (w bonusie )-niesamowita atmosfera. 

W cenie: 



 Pełne wyżywienie– posiłki serwowane w jednorazowych pojemnikach: II śniadanie, obiad, 

podwieczorek, napoje (woda mineralna), 

 Opieka wykwalifikowanych wychowawców, 

 Bilety wstępu na wszystkie atrakcje, 

 Ubezpieczenie NNW, 

 podatek VAT, 

 składki TFG i TFP, 

 

Liczba miejsc ograniczona! 

Co jeszcze znajdziecie u nas? 

 W Kreatywnym Centrum Zabawy zorganizujecie dziecku fantastyczne urodziny. 

 Podczas pobytu na sali możecie bawić się z dzieckiem lub po prostu usiąść i wypić aromatyczną 

kawę oraz zjeść smaczne ciasto, podczas kiedy animator zajmie się Waszą pociechą   

 Istnieje możliwość pozostawienia dziecka pod opieką animatorów Kreatywnego Centrum Zabawy 

„HOOPLA W KLOCKI” i załatwienia swoich spraw np. na mieście. 

 Organizujemy też różnorodne warsztaty dla grup szkolnych i przedszkolnych oraz świadczymy usługi 

animacyjne na imprezach rodzinnych, weselach, komuniach czy urodzinach. 

Zapraszamy  

Półkolonie organizowane pod nadzorem Kuratorium Oświaty 

 

Organizator: Biuro Podróży Essentia,  

Wpis Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr 1687 

 

Kontakt: 

Tel. 519 409 369 

e-mail: sala@hooplawklocki.pl 

Adres: Ul. Rtm. W. Pileckiego 12, 07-412 Ostrołęka,  

FB  https://www.facebook.com/Hoopla-w-Klocki-Kreatywne-Centrum-Zabawy-100729048353406 
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