
KALENDARZ WYDARZEŃ WAKACYJNYCH BUSKO-ZDRÓJ 2021
AKTUALIZACJA  NA DZIEŃ 20.07.2021 R. 

Informujemy, że zajęcia sportowe prowadzone przez animatora sportu na boisku znajdującym się
przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju, 

odbywać się będą w dniach: środa, sobota, niedziela
w godzinach od 15:30 do 20:30. 

  

                                                          Dodatkowo w ramach zajęć odbędą się: 

                                                                 24 lipca 2021 r. Turniej piłki nożnej

                                                                 31 lipca 2021 r. Turniej piłki siatkowej

                                                                 4 sierpnia 2021 r. Turniej piłki nożnej

Serdecznie zapraszamy!



KALENDARZ WYDARZEŃ WAKACYJNYCH BUSKO-ZDRÓJ 2021

AKTUALIZACJA  NA DZIEŃ 7.07.2021 R. 

Informujemy, że zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone 
przez animatora sportu na terenie boisk znajdujących się 

przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju, 
odbywać się będą w weekendy 

w godzinach od 18:00 do 20:30. 
Serdecznie zapraszamy!
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1 KALENDARZ WYDARZEŃ WAKACYJNYCH BUSKO-ZDRÓJ 2021 

Termin BUSKIE SAMORZĄDOWE 
CENTRUM KULTURY 

MIEJSKO-GMINNA 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 
*Filia Dobrowodzie 
**Filia w Szańcu 

BUSKI OŚRODEK  
SPORTU I REKREACJI 

 
 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
Świetlica Środowiskowa 

SZKOŁY  
dla których Gmina Busko-

Zdrój jest organem 
prowadzącym 

  
Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w 
Busku-Zdroju 

 

Tydzień I 

28.06.2021 r.     Bezpieczne wakacje „Jak 
mądrze wypocząć?” – 
pogadanka, swobodne 
wypowiedzi dzieci na 
podstawie własnych 
doświadczeń, 

 Zajęcia na świeżym powietrzu 
– gry i zabawy ruchowe 
usprawniające motorykę 

 Zajęcia z rękodzieła 
artystycznego – wykonywanie 
kwiatków i innych kompozycji 
z bibuły, 

 Zajęcia plastyczne – 
„Wakacje” dowolna technika, 

 Gry i zabawy na placu 
minigolfa, 

 Gry i zabawy edukacyjne, 

 Ćwiczenia relaksacyjne w 
Klubie Seniora. 

 

29.06.2021 r.     

30.06.2021 r.     

01.07.2021 r.  12.00 „Kreatywne dłonie. 
Najdłuższy wakacyjny 
rysunek” 
Zajęcia plastyczne ** 

 Zajęcia sportowo-
rekreacyjne prowadzone 
przez animatora sportu 
na terenie boiska 
wielofunkcyjnego 
znajdującego się przy SP1 
w Busku-Zdroju 
 

02.07.2021 r.   Młodzieżowy Festiwal 
Sportów Miejskich. 
warsztaty nauki i 
doskonalenia jazdy na 
rolkach, hulajnogach, 
deskorolkach i BMX-ach 
połączone z 
profesjonalnymi pokazami 
jazdy. 
Rozważana jest również 
organizacja przystanku 
eliminacji do Mistrzostw 
Polski w jeździe na 
deskorolce. 

03.07.2021 r.   Młodzieżowy Festiwal 
Sportów Miejskich. 

 

04.07.2021 r.   Młodzieżowy Festiwal 
Sportów Miejskich. 

 

Tydzień II 
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05.07.2021 r.     Zajęcia sportowo-
rekreacyjne prowadzone 
przez animatora sportu 
na terenie boiska 
wielofunkcyjnego 
znajdującego się przy SP1 
w Busku-Zdroju 
 

06.07.2021 r.  10:00 „Latająca bila”. 
Zajęcia techniczno – 
ruchowe.  
 
11:00 *„Raz na ludowo”. 
Zajęcia plastyczne. 
Wyklejanie papierowych 
talerzy w ludowe wzory  

  

 Zajęcia sportowe - skakanie 
na skakance, rzuty do celu, 
gra w tenisa stołowego, 
bilard, piłkarzyki stołowe, 

 Zajęcia plastyczne „Moja 
niezwykła przygoda 
wakacyjna” – konkurs 
rysunkowy, 

 Gry i zabawy na świeżym 
powietrzu wraz z organizacją 
ogniska dla wszystkich dzieci i 
młodzieży, 

 Gry i zabawy na placu 
minigolfa, 

 Zajęcia sportowe na Hali 

 Zajęcia z rękodzieła 
artystycznego – dostosowane 
do potrzeb dzieci. 

 Wyjazd do Parku Trampolin w 
Kielcach. 

07.07.2021 r.     

08.07.2021 r.    
10:00 „Guzik i Pętelka”. 
Zajęcia manualne 
 
12:00 *„Wieloznaczność 
słów”. 
Głośne czytanie i 
opowiadanie, które 
pokazuje świat biblioteki, po 
co odwiedzamy bibliotekę  i 
dlaczego każdy powinien 
szanować książki 
 

 

09.07.2021 r.    

10.07.2021 r.    

11.07.2021 r.     

Tydzień III 

12.07.2021 r. 11:00 Warsztaty 
plastyczne  dla 
10 osób w wieku 7 -12 lat 
 
 
 

   Zajęcia sportowo-
rekreacyjne prowadzone 
przez animatora sportu 
na terenie boiska 
wielofunkcyjnego 
znajdującego się przy SP1 
w Busku-Zdroju 
 

13.07.2021 r. 11:00 Warsztaty 
plastyczne dla 
10 osób wieku 7 -12 lat 

10:00 „Bransoletka 
przyjaźni”. Zajęcia 
manualne  

  Zabawy oraz zajęcia sportowe 
na świeżym powietrzu - 
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LETNIA AKADEMIA 
FILMOWA 
 

 skakanie na skakance, mecz 
w dwa ognie, przeciąganie 
liny, rzucanie do celu, piłka 
nożna – mini olimpiada 
sportowa, 

 Zajęcia plastyczne -
wydzieranka z kolorowego 
papieru (dowolna tematyka), 

 Bezpieczne wakacje – 
spotkanie w Komendzie 
Powiatowej Policji w Busku – 
Zdroju, 

 Zajęcia rękodzielnicze – 
ozdoby z wełny i filcu, 

 Tańce integracyjne dla grupy, 

 Gry i zabawy na placu 
minigolfa, 

 Wspólne wyjście do Kina 
Zdrój w Busku-Zdroju na 
seans filmowy. 

14.07.2021 r. 11:00 Warsztaty 
plastyczne dla 
10 osób w wieku 7 -12 lat 
 

  

15.07.2021 r. LETNIA AKADEMIA 
FILMOWA 

10:00 „Pływająca łódka”. 
Zajęcia plastyczno-
techniczne 
 

 

16.07.2021 r.    

17.07.2021 r.    

18.07.2021 r.     

Tydzień IV 

19.07.2021 r.     Zajęcia sportowo-
rekreacyjne prowadzone 
przez animatora sportu 
na terenie boiska 
wielofunkcyjnego 
znajdującego się przy SP1 
w Busku-Zdroju 
 

20.07.2021 r. 11:00 Warsztaty z robotyki 
i programowania  dla 12 
osób w wieku 7-9 lat 
 
13.00 Warsztaty z robotyki 
i programowania  dla 12 
osób w wieku 10 – 12 lat 
 
LETNIA AKADEMIA 
FILMOWA 

10:00 „Wakacyjne podróże 
po regionach Polski”. 
Samodzielna ilustracja do 
wybranego regionu Polski  

  Zajęcia sportowe - gra w piłkę 
nożną, skakanie na 
trampolinie, gry i zabawy na 
skateparku, 

 Zajęcia plastyczno – 
techniczne „Jestem artystą – 
maluje farbami i nie tylko”, 
„Malowanie i wyklejanie 
gotowych elementów z 
papieru, materiału, muliny i 
wełny”, 21.07.2021 r. 11:00 Warsztaty z robotyki 

i programowania  dla 12 
osób w wieku 7-9 lat 
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13.00 Warsztaty z robotyki 
i programowania  dla 12 
osób w wieku 10 – 12 lat 

 Gry i zabawy na placu 
minigolfa oraz z tablicą 
multimedialną, 

 Konkurs piosenki 
turystycznej, 

 Zajęcia na świeżym powietrzu 
– gry i zabawy ruchowe na 
placu zabaw, 

 Wycieczka do Kameduł – 
przejażdżki kładami i nie tylko 
w Dziecięcej Krainie Kładów. 

22.07.2021 r. LETNIA AKADEMIA 
FILMOWA 

10:00 „Ozdobne zawieszki”. 
Zajęcia manualne  

 

23.07.2021 r.    

24.07.2021 r.    

25.07.2021 r.     

Tydzień V 

26.07.2021 r. 10:45 Warsztaty 
teatralno-muzyczne dla 16 
osób w wieku 7-14 lat 

   Zajęcia sportowo-
rekreacyjne prowadzone 
przez animatora sportu 
na terenie boiska 
wielofunkcyjnego 
znajdującego się przy SP1 
w Busku-Zdroju 
 

27.07.2021 r.  10:45 Warsztaty 
teatralno-muzyczne dla 16 
osób w wieku 7-14 lat 
 
LETNIA AKADEMIA 
FILMOWA 

10:00 Bajka dobra na 
wszystko. Kolorowanie 
ilustracji do wybranych 
bajek  
 
11:00 Poszukiwacze 
skarbów. Zajęcia plastyczne 
- tworzymy grę planszową * 
 
14:00 Czytanie na 
zawołanie. Zajęcia literacko- 
plastyczne ** 

  W zdrowym ciele zdrowy 
duch – ćwiczenie i zabawy 
ruchowe na trampolinie, 
rozgrywki na placu mini 
golfie, gra w piłkę nożną, 

 Zajęcia muzyczne w BSCK – 
jak pracować i szlifować głos, 

 Gry i zabawy edukacyjne oraz 
konstrukcyjne ( różnorodne 
gry planszowe, puzzle, 
wykorzystanie patyczków, 
zapałek i innych materiałów 
do konstrukcji własnych 
figur), 

 Zajęcia z rękodzieła 
artystycznego – wykonywanie 
kwiatków z bibuły, 

 Zajęcia edukacyjne – gra w 
kalambury, gry planszowe, 

28.07.2021 r.  10:45 Warsztaty 
teatralno-muzyczne dla 16 
osób w wieku 7-14 lat 
 

  

29.07.2021 r.  10:45 Warsztaty 
teatralno-muzyczne dla 16 
osób w wieku 7-14 lat 
 

10:00 Torebki prezentowe. 
Zajęcia plastyczno – 
techniczne 
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LETNIA AKADEMIA 
FILMOWA 

11:00 Największy bajkowy 
przyjaciel. Zajęcia 
plastyczne*  
 

 Zajęcia plastyczne – „Moja 
ulubiona postać z bajki”- 
dowolna technika – 
(spotkanie w MGBP w Busku-
Zdroju). 30.07.2021 r.  10:45 Warsztaty 

teatralno-muzyczne dla 16 
osób w wieku 7-14 lat 

11:00 Łamigłówki dla 
mądrej główki. Konkurs 
czytelniczy ** 

 

31.07.2021 r.     

01.08.2021 r.      

Tydzień VI 

02.08.2021 r. 10:00 Warsztaty szycia  
dla 9 osób w wieku 9-12 
lat gr .I 
 
12.00 Warsztaty szycia  
dla 9 osób w wieku 9-12 
lat gr. II 
 
14.00 Warsztaty szycia  
dla 9 osób w wieku 9-12 
lat gr. III  

   Zajęcia sportowo-
rekreacyjne prowadzone 
przez animatora sportu 
na terenie boiska 
wielofunkcyjnego 
znajdującego się przy SP1 
w Busku-Zdroju 

03.08.2021 r.  10:00 Warsztaty szycia  
dla 9 osób w wieku 9-12 
lat gr .I 
 
12.00 Warsztaty szycia  
dla 9 osób w wieku 9-12 
lat gr. II 
 
14.00 Warsztaty szycia  
dla 9 osób w wieku 9-12 
lat gr. III 
 
LETNIA AKADEMIA 
FILMOWA 
 

10:00 Okładka na książkę. 
Zajęcia plastyczne 
 
11:00 Krajobraz wokół nas. 
Obrazy z kolorowych 
materiałów* 

  Rysowanie w plenerze kredą 
na kartonach, 

 Mini rozgrywki w tenisa 
stołowego, bilarda, piłkarzyki, 

 Zajęcia edukacyjne w 
Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 

 Zabawy oraz zajęcia sportowe 
na świeżym powietrzu: 
skakanie na skakance, mecz 
w dwa ognie, przeciąganie 
liny, rzucanie do celu, piłka 
nożna, 
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04.08.2021 r.  13:00 Wakacje w 
książkowych górach. 
Zdobywamy szczyty z Nelą 
Podróżniczką. Zajęcia 
literacko –plastyczne ** 

  „Mam Talent” – 
przedstawienie przez dzieci 
swoich umiejętności 
artystycznych (recytowanie, 
śpiewanie itp.), 

 Zajęcia rękodzielnicze – 
nauka przyszywania guzików i 
szycia na maszynie. 

05.08.2021 r. LETNIA AKADEMIA 
FILMOWA 

10:00 Baśniowe wakacje. 
Zajęcia plastyczne 
 
11:00 Bohaterowie z 
plasteliny wierszy Jana 
Brzechwy i Juliana Tuwima * 

 

06.08.2021 r.    

07.08.2021 r.    

08.08.2021 r.     

Tydzień VII 

09.08.2021 r.     Zajęcia sportowo-
rekreacyjne prowadzone 
przez animatora sportu 
na terenie boiska 
wielofunkcyjnego 
znajdującego się przy SP1 
w Busku-Zdroju 
 

 
10.08.2021 r. 

 
11:00 Warsztaty 
podróżnicze Ale Meksyk  
dla 25 osób w wieku 7-12 
lat gr I 
 
13:00 Warsztaty 
podróżnicze Ale Meksyk  
dla 25 osób w wieku 7-12 
lat gr II 
 
LETNIA AKADEMIA 
FILMOWA 
 

 
10:00 Kolorowe wiatraczki. 
Zajęcia manualno - 
techniczno  
 
11:00 Głośne czytanie 
polskich legend. Zajęcia 
czytelnicze* 

  

 Zajęcia rękodzielnicze – 
ozdoby z wełny i filcu, 

 Gry i zabawy edukacyjne oraz 
konstrukcyjne (gry 
planszowe, puzzle, 
wykorzystanie różnorodnych 
materiałów do konstrukcji 
własnych figur), 

 Wspólne wyjście do Kina 
Zdrój w Busku-Zdroju na 
seans filmowy, 

 Gry i zabawy na placu 
minigolfa, 

 Zajęcia proponowane przez 
dzieci, nagrywanie spotów, 
reklam i przygotowanie 
prezentacji na dowolny 
temat. 

 
11.08.2021 r. 

 
11:00 Warsztaty 
podróżnicze Kraj 
wschodzącego słońca  dla 
25 osób w wieku 7-12 lat 
gr I 
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13:00 Warsztaty 
podróżnicze Kraj 
wschodzącego słońca  dla 
25 osób w wieku 7-12 lat 
gr II 
 

12.08.2021 r. LETNIA AKADEMIA 
FILMOWA 

10:00 „Z książką za pan brat. 
Mój ulubiony bohater 
książki” Zajęcia plastyczne. 
 
11:00 „Budujemy 
nowoczesne ZOO z 
kolorowego papieru”. 
Zajęcia plastyczne* 
 
14:00 „Pokoloruj swój 
świat”. Zajęcia plastyczne** 

 

13.08.2021 r.    

14.08.2021 r.    

15.08.2021 r.     

Tydzień VIII 

16.08.2021 r. 10:00 Warsztaty 
perkusyjne  dla 10 osób w 
wieku 6-14 lat gr. I 
 
12:00 Warsztaty 
perkusyjne  dla 10 osób w 
wieku 6-14 lat gr. II 
 

   Zajęcia sportowo-
rekreacyjne prowadzone 
przez animatora sportu 
na terenie boiska 
wielofunkcyjnego 
znajdującego się przy SP1 
w Busku-Zdroju 
 

17.08.2021 r. LETNIA AKADEMIA 
FILMOWA 

10:00 „Coś pożytecznego z 
czegoś niepotrzebnego”. 
Wykorzystanie surowców 
wtórnych. Zajęcia 
techniczne 
 

  Rysowanie w plenerze – 
dowolnymi materiałami i 
techniką, 

 Turniej gry w tenisa 
stołowego i bilarda, 
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18.08.2021 r.     Zajęcia sportowe na Hali, 

 Tańce integracyjne, 

 Zajęcia sportowe na 
skateparku, 

 Zajęcia edukacyjne: 
rozwiązywanie zagadek na 
tablicy logico, 

 Wycieczka autokarowa do 
Kurozwęk 

19.08.2021 r. LETNIA AKADEMIA 
FILMOWA 

10:00 „Latająca bila”. 
Zajęcia techniczno – 
ruchowe. Rozwijanie 
koordynacji 
 

 

20.08.2021 r.    

21.08.2021 r.    

22.08.2021 r.     

Tydzień XIX 

23.08.2021 r. 11:00 Warsztaty pirackie, 
czyli poszukiwanie 
muzycznego skarbu dla 14 
osób w wieku 5-10 lat 
 

   Zajęcia sportowo-
rekreacyjne prowadzone 
przez animatora sportu 
na terenie boiska 
wielofunkcyjnego 
znajdującego się przy SP1 
w Busku-Zdroju 
 

24.08.2021 r. 11:00 Warsztaty pirackie, 
czyli poszukiwanie 
muzycznego skarbu dla 14 
osób w wieku 5-10 lat 
 
LETNIA AKADEMIA 
FILMOWA 

10:00 „Guzik i pętelka”. 
Zajęcia manualne 
(godz. 10.00) 
 
13:00 „Małe i duże podróże 
po bajkowej literaturze”. 
Zajęcia literacko-
plastyczne** 

  Organizacja turnieju „Gra w 
dwa ognie”, „Pokonywanie 
przeszkód na czas”, 

 Zajęcia plastyczno – 
techniczne „Jestem artystą – 
maluję pastelami”, „Zdrowa 
żywność – zdrowe ciało” – 
plakaty, 

 Spotkanie z harcerzami w 
Harcówce – ognisko, 

 Zajęcia rękodzielnicze – 
szycie na maszynie maskotek, 

 Gry i zabawy na świeżym 
powietrzu: skakanie na 
skakance, gra w piłkę nożną, 
gry i zabawy na placu zabaw. 

 Mini Rajd Śladami Maskalisu. 

25.08.2021 r. 11:00 Warsztaty pirackie, 
czyli poszukiwanie 
muzycznego skarbu dla 14 
osób w wieku 5-10 lat 
 

  

26.08.2021 r. 11:00 Warsztaty pirackie, 
czyli poszukiwanie 
muzycznego skarbu dla 14 
osób w wieku 5-10 lat 
 
LETNIA AKADEMIA 
FILMOWA 

10:00 „Bransoletka 
przyjaźni” Zajęcia manualne 
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27.08.2021 r.    

28.08.2021 r.    

29.08.2021 r.     

Tydzień X 

30.08.2021 r.     Zajęcia sportowo-
rekreacyjne prowadzone 
przez animatora sportu 
na terenie boiska 
wielofunkcyjnego 
znajdującego się przy SP1 
w Busku-Zdroju 
 

31.08.2021 r. LETNIA AKADEMIA 
FILMOWA 

10:00 Cuda świata – 
integrujące piramidy. Jak 
budowano piramidy. Zajęcia 
z książki 
 

  Rozmowa na temat 
mijających wakacji – co 
zapamiętam, 

 Przejażdżka Meleksem po 
okolicy, 

 Sprzątanie świetlicy i 
„przygotowanie” jej na 
nadejście nowego roku 
szkolnego, 

 Turniej gry w tenisa 
stołowego i bilarda, 

 „Pożegnanie lata” – 
organizacja imprezy 
plenerowej wraz z zabawami i 
konkursami dla wszystkich 
dzieci uczęszczających na 
świetlicę. 

 

01.09.2021 r.     

02.09.2021 r.     

03.09.2021 r.     

04.09.2021 r.     

 
 
UWAGI DO TABELI: 

1. Wszystkie działania w tym ilość uczestników na warsztatach uzależnione są od sytuacji epidemicznej w kraju. Propozycje będą aktualizowane i na bieżąco dostosowywane 
do sytuacji. Buskie Samorządowe Centrum Kultury zastrzega sobie możliwość zmian w planowanych działaniach dotyczących zagospodarowania czasu letniego dzieci              
i młodzieży wynikających z trwającej epidemii Covid-19, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Harmonogram pracy Świetlicy Środowiskowej na czas wakacji 2021 będzie aktualizowany tygodniowo w zależności od pogody i sytuacji epidemicznej w kraju. 
3. Tygodniowy kalendarz wydarzeń wakacyjnych Busko-Zdrój 2021 oraz informacje na temat zapisów będą na bieżąco zamieszczany na stronie www.busko.pl oraz na 

stronach internetowych jednostek.  
 
 

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE 

http://www.busko.pl/
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 W okresie wakacji, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Pływalnia Miejska będzie nieodpłatnie udostępniana dzieciom i młodzieży 

z terenu Buska-Zdroju, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 
 

 W okresie wakacji zespół boisk wielofunkcyjnych „Orlik” będzie nieodpłatnie udostępniany dla wszystkich chętnych w godzinach 1000-2100. Dla dzieci i młodzieży 
w czerwcu oraz lipcu zaplanowano „Turnieje Dzikich Drużyn” w piłkę nożną, a na przełomie sierpnia i września „Turniej Dzikich Drużyn” w piłkę koszykową.  

 

 Od 14 czerwca do 31 sierpnia otwarte zostanie kąpielisko w Radzanowie. Poza miejscem do kąpieli, udostępnione będzie również boisko do siatkowej piłki 
plażowej oraz miejsce na grill i ognisko. Dzięki współpracy podjętej z Akademią Sportów Wodnych „TWIN WATERS” planowana jest pierwsza edycja Wakacyjnej 
Szkółki Narciarstwa Wodnego dla dzieci i młodzieży z obszaru Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 
 

 Gmina Busko-Zdrój zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1057 ze 
zm.) udzieliła w 2021 r. wsparcia podmiotom organizującym wypoczynek dla dzieci i młodzieży. 

                Wsparcie otrzymało: 
1. Stowarzyszenie „Razem Dzieciom” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Lato dzieciom” z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, które 

planuje zorganizować kolonię wypoczynkową w miejscowości Chłapowo dla 45 dzieci, w tym dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej. 

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Powiatowy w Busku-Zdroju na realizacje zadania publicznego pod tytułem „W trosce o młodego człowieka – kolonia 
wypoczynkowo-krajoznawcza z profilaktyką uzależnień” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym przeciwdziałanie 
alkoholizmowi, który planuje zorganizować kolonię wypoczynkowo-wychowawczą  w lipcu/sierpniu w Mielnie dla ok. 45 dzieci. 

3. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufca Busko-Zdrój na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie zajęć profilaktycznych 
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży pod nawą „Baw się zdrowo i bezpiecznie” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi, planuje zorganizować w okresie letnim wycieczki, obóz, biwaki dla dzieci.  




