Ferie na Ursynowie. Ruszyły zapisy na "Zimę w mieście"
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Choć pogoda zdecydowanie bardziej wiosenna, to ruszyły właśnie zapisy na „Zimę w
mieście”. Na młodzież szkolną czekają atrakcje grupowe i indywidualne. Dyżury będą
pełniły podczas ferii cztery ursynowskie podstawówki.
Tegoroczne ferie zimowe w mazowieckiem rozpoczynają się 10 lutego i potrwają do 23
lutego. Pływanie, gra w kręgle czy w piłkę nożną to tylko niektóre propozycje dla aktywnych
uczniów. Ci, którzy wolą spędzać czas bardziej twórczo, będą mogli w czasie ferii wziąć udział w
rozmaitych warsztatach artystycznych.
Z oferty miasta korzystać można w ramach zajęć grupowych (organizowanych przez szkoły) lub
indywidualnych. Na część z nich obowiązują wcześniejsze zapisy, na inne można po prostu przyjść w
określonych godzinach i skorzystać za okazaniem legitymacji szkolnej.

Na sportowo
Jak co roku Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji udostępnia podczas ferii trzy pływalnie (przy
Hirszfelda 11, Pod Strzechą 3, ul. Koncertowa 4), a także halę sportową „Hawajska” (ul. Dereniowa
48), na której organizowane będą różne aktywności ruchowe, oraz korty tenisowe (ul. Hirszfelda 1a)
i kręgielnię (Pileckiego 122). Większość obiektów otwarta będzie w godz. 8:00-16:00, ale od 10:00 do
12:00 będą korzystały z nich grupy zorganizowane.

Także Park Kultury w Powsinie oferuje osobom indywidualnym dostęp do kręgielni oraz
wypożyczalni sprzętu sportowego. Dzieci i młodzież szkolna, po okazaniu ważnej legitymacji
szkolnej, będą mogły skorzystać nieodpłatnie (przy sprzyjąjącej pogodzie) z wypożyczalni sprzętu w
godz. 10:30-15:00 oraz z kręgielni w godz. 13:00-15:00.

Pełna kultura
Ci, którzy szukają w czasie ferii doznań artystycznych będą zachwyceni ofertą Dzielnicowego
Ośrodka Kultury (Kajakowa 12b). W tym roku czekają na nich rozmaite zajęcia: od plastycznych
skierowanych do dzieci w wieku 6-9 lat, przez warsztaty teatralne dla grupy w wieku 12-16 lat po
zajęcia rytmiczne dla maluszków.
Nie zabraknie też nauki gry na pianinie i gitarze oraz zajęć pokazowych karate tradycyjnego z
mistrzynią świata Justyną Marciniak. Na wszystkie bezpłatne atrakcje trzeba się wcześniej zapisać
poprzez www.strefazajec.pl (osoby nieposiadające konta na tej stronie, powinny się zarejestrować).

„Zima w mieście”
Rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci uczęszczały na zajęcia w ramach „Zimy w mieście” w pełnym
wymiarze godzin, od 14 stycznia mogą brać udział w zapisach. W tym roku na Ursynowie Feryjne
Placówki Edukacyjne zostały przygotowane dla 500 uczniów i będą czynne od 10 do 21 lutego w
godz. 07:00-17:00 w poniższych lokalizacjach:
Szkoła Podstawowa nr 318 ul. Teligi 3, tel. 22 641 52 38
Szkoła Podstawowa nr 322 ul. Dembowskiego 9, tel. 22 641 71 20
Szkoła Podstawowa nr 336 ul. Małcużyńskiego 4, tel. 22 859 17 20
Szkoła Podstawowa nr 343 ul. Kopcińskiego 7, tel. 22 643 84 54
Aby zapisać dziecko należy do 21 stycznia zarejestrować je za pośrednictwem platformy
internetowej. 24 stycznia zostaną podane informacje o zakwalifikowaniu ucznia na zajęcia. Koszt
udziału dziecka w akcji wynosi 10 zł dziennie za opiekę oraz 10 zł za dwa posiłki, w tym jeden ciepły,
z których korzystają wszystkie dzieci przebywające w placówkach.
Z opłat za opiekę oraz posiłki zwolnione są dzieci korzystające w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych
lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.
Podstawą do zwolnienia z opłat jest zaświadczenie z macierzystej szkoły.
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