
                                
                    

     ZAPRASZAMY
          dzieci ,  młodzież i dorosłych mieszkańców     

          Miasta Chełmża ,  Gminy Chełmża oraz Gmin:    
       Łubianka ,  Łysomice ,  Papowo Biskupie  

     do realizacji wspólnego projektu:

Gry zespołowe ,  szachy ogrodowe ,  "planszówki", kręgle ,               
zajęcia zumby ,  unihokeja ,  tenisa ,  rugby tag ,  nordic walking ,
marsze na orientację ,  wiele imprez plenerowych;

Naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

"Teatr Uliczny" oraz "Orkiestrę Podwórkową";

Konkurs dla "graficiarzy" i "majsterkowiczów";

Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne dla członków rodzin;

Wycieczki do JUMP ARENY i TEATRU HORZYCY w Toruniu .  

PROPONUJEMY BEZPŁATNIE:

 

 

Projekt grantowy „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” ,  realizowany przez Lokalną Grupę
Działania Ziemia Gotyku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 ,  Oś Priorytetowa 11 .  Rozwój lokalny kierowany przez społeczność ,  Działanie 11 .1 „Włączenie
społeczne na obszarach objętych LSR”.  

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę:           
39 .803 ,00 zł .

                                                             

       

                                          

          

  Stare i nowe zabawy  
  podwórkowe  



    Drodzy Mieszkańcy 
           Miasta Chełmża,               
    Gmin: Chełmża, Łubianka,   
   Łysomice, Papowo Biskupie 

                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

Przybywajcie na  zajęcia  
sportowe ,  rekreacyjne ,  artystyczne 

całymi Rodzinami: 
z dziećmi ,  seniorami ,  kuzynami ,  

sąsiadami  i przyjaciółmi; 
                      ze wszystkimi ,  którzy  chcą 

poprawić  kondycję fizyczną
 i  miło spędzić  wolny czas .  

       

                                     
          ZAPISY CHĘTNYCH:      

 od 1 marca - do 19 marca 2021
                   

  TERMIN REALIZACJI ZAJĘĆ   
                         z projektu "Stare i nowe zabawy podwórkowe":                                    

6 kwietnia - 31 października 2021
 

                                             BIURO PROJEKTU   
                                              (czynne codziennie od 8 .00 - 15 .00)

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 2 ,  ul .  Hallera 17 ,  87-140 Chełmża

Telefony kontaktowe : 535 123 250 lub 535 123 297

Adres mail:  sekretariat@sp2chelmza.szkolnastrona.pl

Druki elektroniczne do pobrania ze strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2:    
                  www.sp2chelmza.szkolnastrona.pl
Materiały promocyjne i  druki dostępne również w siedzibach: 
Urzędu Miasta w Chełmży, SP3 i  Przedszkola Miejskiego nr 2 w Chełmży, Ośrodka
Sportu i  Turystyki w Chełmży oraz Urzędów Gmin: Chełmża, Łysomice, Łubianka,
Papowo Biskupie. 
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