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Lista beneficjentów „Wakacje 2015 w Płocku na wesoło” 
 

Beneficjent/ projekt data 
realizacji 
zadania 

opis zadania deklarowana 
liczba 

uczestników 

wiek opłata sposób rekrutacji 

Płockie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Książki i Bibliotek 
projekt: "Wakacyjne hece w 
pociągu do literatury" 

29.06.-
31.08 

otwarte zajęcia w 
filiach 
bibliotecznych i 4 
pikniki literackie  

1530 od 2 do 
15 lat 

brak zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych, 
harmonogram zajęć na stronie 
www.ksiaznicaplocka.pl  
 
 

Płocka Lokalna Organizacja 
Turystyczna 
projekt: 'Wakacje z Płocką 
LOT w płockim ZOO" 

6-24 lipca półkolonie, trzy 
tygodniowe turnusy 
dla 30 dzieci 
realizowane w 
godz. 7.30- 15.30 

90 od 7 do 
10 lat 

50 zł/ 
dziecko/ 
turnus 

Karty kwalifikacyjne dostępne będą na stronie 
PLOT od 12 czerwca (www.turystykaplock.eu). 
Warunkiem przyjęcia dziecka na półkolonie 
będzie osobiste złożenie dokumentu w biurze 
PLOT. Nabór rozpocznie się 15 czerwca od 
godz. 9.00 w biurze PLOT przy Starym Rynku. 
tel. 24 364 99 90 
 

MMKS Jutrzenka Płock 
projekt: 'Wakacje na wesoło 
z piłką ręczną i judo" 

6-10 lipca półkolonie  z piłką 
ręczna i judo od 9-
15 

45 od 7 do 
12 lat 

brak 
opłat 

Informacja o projekcie i rekrutacja prowadzona 
będzie przez trenerów/nauczycieli w 
placówkach oświatowych (SP 3, 16, 21, 22,23), 
a także pojawi się na oficjalnym profilu klubu 
na Facebooku oraz w lokalnych mediach. 
Kontakt z klubem: Pl. Celebry Papieskiej 1 lok. 
7, tel. 24 262 20 89. 
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MUKS 21 
projekt: "Wakacyjne 
warsztaty sportowe" 

13-17 
lipca 

warsztaty z piłką 
ręczną od 9 - 15 

45 od 7 do 
11 lat 

brak 
opłat 

Informacja o projekcie i rekrutacja prowadzona 
będzie przez trenerów/nauczycieli w 
placówkach oświatowych, a także pojawi się 
na oficjalnej stronie internetowej klubu MUKS 
21 Płock, Zespołu Szkol Nr 2 oraz MINI-Sport 
Klubu i w lokalnych mediach. 

Kontakt: 24 364 06 91 

Fundacja Angielski 
Dzieciom 
Projekt: 'Drama Class- 
wakacyjne warsztaty 
teatralne dla dzieci z 
elementami języka i kultury 
angielskiej" 

13-27 
lipca i 10-
21 
sierpnia 

warsztaty dramy z 
elementami jęz. 
angielskiego. cztery 
turnusy warsztatów 
od godz. 10.00 do 
14.00 dla ok. 15 
osób 

60 od 6 do 
12 lat 

brak 
opłat 

Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o 
rekomendację MOPS i MUP, w przypadku 
wolnych miejsc wnioskodawca zakłada 
rekrutacje otwartą.  
Kontakt: 242647210 

Zorganizowana Grupa 
Basketu 
Projekt: "Summer 
Basketball ZetGieBe 2015" 

całe 
wakacje 

zajęcia koszykówki 
3 razy w tygodniu 
po 2 godz. 

100 9-14 i 
15-18 lat 
tylko 
chłopcy 

brak 
opłat 

Rekrutacja rusza 1 czerwca. Przebiegać 
będzie mailowo w formie wypełnienia 
dokumentu elektronicznego, który będzie do 
pobrania na stronie www.zetgiebe.pl. 
wypełniony formularz trzeba będzie  
dostarczyć na pierwsze czynne zajęcia. 
Taki dokument będzie też dostępny zawsze u 
trenera w formie papierowej. 

 

http://www.funduszgrantowy.plock.eu/
http://www.jutrzenka.org/
http://www.zetgiebe.pl/

