
LATO 2017, czyli
wakacyjna przygoda w Forcie IV

Turnus: Multimedia

Dzień 1: Ekipa filmowa poznaje się
8:00-9:00 – zapoznanie się z wychowawcami, regulaminami, miejscem, wspólne pisanie kontraktu
9:00-9:30 – II śniadanie
9:30-11:00– zanim wyruszymy na plan filmowy– gry i zabawy sprawnościowe na terenie Fortu IV
11:00-12:00 –„ Tajemnice filmu’’ -prezentacja multimedialna połączona z konkursem
12:00-13:00 – Jak nakręcić film? – zajęcia praktyczne w grupach
13:00-13:30 – obiad z deserem
13:30-14:00 – sjesta w sali koszarowej, czytanie książek dla dzieci
14:00-15:00 – zwiedzanie fortu z przewodnikiem, czyli co to jest plener filmowy i na czym polega
15:00-16:00 – zabawy integracyjno- ruchowe na terenie fortu

*następnego dnia prosimy o zabranie legitymacji szkolnych dzieci

Dzień 2: Zapraszamy na serwis sportowy
8:00-9:00 – ćwiczenia sportowe przy muzyce
8:30-9:00 – II śniadanie
9:00-13:30 –  wyjście do redakcji Telewizji Toruń; spotkanie z redaktorami i pracownikami TVK; TV
Toruń od kuchni; wyjście na Orlik przy SP nr 24 – mecz piłki nożnej: prezenterzy vs dziennikarze
13:30-14:00 – obiad z deserem
14:00-14:30 – sjesta w sali koszarowej, czytanie książek dla dzieci
14:30-16:00 – gry i zabawy sportowe na terenie fortu 

Dzień 3: Co słychać u dziennikarzy
8:00-8:30 – gry i zabawy zespołowe
8:30-9:00 – II śniadanie
9:00-13:00– wyjazd na Stare Miasto
- wizyta w Redakcji Nowości,
- konkurs na najciekawszy wywiad z mieszkańcem Torunia
- zabawy zręcznościowe na terenie ,,Piernikowego miasteczka”
- na ochłody pyszne lody
13:00-13:30 – obiad z deserem
13:30-14:00 – sjesta w sali koszarowej i czytanie bajek
14:00-15:00 – podchody na terenie Fortu IV
15:00-16:00 – zajęcia techniczne - odbiorniki radiowe przyszłości.



Dzień 4: Oscary w Forcie IV
8:00-9:00 – na planie filmowym potrzebna jest kondycja – gry i zabawy sportowe
9:00-9:30 – II śniadanie
9:30-13:00 – wyjście do Cinema City – seans filmowy dla dzieci; warsztaty
13:00-13:30- obiad z deserem
13:30-14:00 – sjesta w sali koszarowej, czytanie literatury dla dzieci
14:00-14:30 – przygotowanie kostiumów do filmowego balu
14:30-16:00 – filmowy bal forteczny

Dzień 5: Kreujemy swój wizerunek sceniczny
8:00-9:00 – krótki kurs photoshopa na wesoło 
8:30-9:00– II śniadanie
9:00-13:00 - zabawy w Kinder Parku
13:00-13:30 – obiad
13:30-14:00 – sjesta w sali koszarowej, czytanie literatury dla dzieci
14:00-15:30 – przygotowanie programu artystycznego na zakończenie półkolonii
15:30-16:00 – uroczyste zakończenie turnusu 

Organizatorzy zapewniają sobie prawa do zmian w harmonogramie.

Dzieci muszą zabrać ze sobą:
 ważną legitymację lub książeczkę zdrowia
 buty na zmianę (trampki, adidasy, strój sportowy)
 kurtkę przeciwdeszczową

Prosimy  o  dokonywanie  zapisów  drogą  telefoniczną:  (56)  655  82  36  lub  mailową:
biuro@fort.torun.pl

Wpłat należy dokonywać na 2 tygodnie przed rozpoczęciem danego turnusu!

W załączniku na stronie internetowej: www.fort.torun.pl   znajdują się dokumenty, które należy wypełnić
i dostarczyć do Fortu IV minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu.

mailto:biuro@fort.torun.pl
http://www.fort.torun.pl/

