Summer City Camps: Pełne atrakcji i różnorodności wakacje w Wiedniu!
Wakacje od zawsze były wyjątkowym czasem dla dzieci i
młodzieży. Szczególnie w dniu dzisiejszym, gdy po wielu
tygodniach pandemii ponownie możemy spędzać czas
wspólnie z innymi dziećmi i młodzieżą, przeżywać piękne
chwile, chłonąć pozytywną energię i odkrywać nowe rzeczy!
Organizowane przez miasto Wiedeń Summer City Camps
oferują dzieciom i młodzieży możliwość uczestnictwa w
różnorodnych imprezach sportowych i rozrywkowych. Z racji
piastowanego przeze mnie stanowiska wiceburmistrza
Wiednia i miejskiego radnego ds. edukacji, fizyczne i
psychiczne zdrowie dzieci i młodzieży jest dla mnie sprawą
niezwykle istotną.
Za organizację Summer City Camps ponownie będą
odpowiedzialne wiedeńskie profesjonalne firmy partnerskie.
Warsztaty rowerowe, nauka pływania, wydarzenia kulturalne, programy edukacyjne - każdy znajdzie
coś dla siebie. Zbalansowany program złożony z zabawy, rozrywki i edukacji to świetna i przystępna
finansowo oferta na czas wakacji.
Wspólnie pragniemy zadbać o to, by nasze dzieci i młodzież mogły cieszyć się czasem wakacji, a
jednocześnie przygotować się na nowy rok szkolny!

Wszystkim dzieciom i młodzieży życzę pięknego i udanego lata!

Christoph Wiederkehr
Wiceburmistrz Wiednia i miejski radny ds. edukacji
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Najważniejsze informacje w skrócie
Program dla dzieci
(6‒12 lat)

•
•
•
•
•
•

Zabawa, rozrywka i przygoda z mnóstwem ruchu
Wycieczki na łono przyrody, wydarzenia kulturalne, warsztaty z tematami kreatywność, nauka,
technika
Nauka pływania
Nauka jazdy na rowerze dla dzieci w wieku 8-11 lat.
Tygodniowo, rezerwacja na maks. 6 tygodni

Opcjonalnie opieka przed/popołudniowa

Edukacyjny program dla dzieci
(Uczniowie szkół podstawowych)

•
•
•
•

Przedpołudnie: dwugodzinne zajęcia z niemieckiego i matematyki
Popołudnie: Czas wolny wypełniony zabawą, sportem i rozrywką
Jednotygodniowy program, rezerwacja na maks. 3 tygodnie
Opcjonalnie opieka przed/popołudniowa

Program dla młodzieży
(Gimnazjum, AHS niższego stopnia i szkoły średnie)

•
•
•
•

Przedpołudnie: bezpłatne zajęcia rekompensacyjne z niemieckiego, matematyki i angielskiego
Popołudnie: opcjonalnie możliwość płatnego programu na czas wolny dla młodzieży
W ramach programu możliwy jest udział w kursie nauki pływania dla osób niepotrafiących
pływać oraz dla początkujących pływaków.
Dwutygodniowy program, rezerwacja na maks. 4 tygodnie

Program dla dzieci niepełnosprawnych
•
•
•
•
•

Wybrane lokalizacje z pojedynczymi, bądź niewielkimi grupami uczestników
Zabawa, rozrywka i przygoda z mnóstwem ruchu
Różnotematyczne warsztaty, wycieczki na łono natury, miejska oferta kulturowo-rozrywkowa
Tygodniowo, rezerwacja na maks. 6 tygodni opcjonalnie opieka przed/popołudniowa

Terminy, lokalizacje i wyżywienie
•
•
•
•
•

04.07 - 02.09.2022 r.
Pon. - pt. 8 - 17, w przypadku korzystania z FSW: 16
Możliwa płatna opieka przed/popołudniowa (od 7:15 / do 18)
Ponad 30 lokalizacji na terenie całego Wiednia
W pakiecie zdrowe przekąski (rano i po południu) oraz lunch z całodniową opieką

Kto może wziąć udział
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•
•

Dzieci i młodzież szkolna z Wiednia
Summer City Camps skierowane są do wszystkich dzieci, które nie korzystają z opieki
pozaszkolnej innych instytucji bądź oferty edukacyjnej magistratu 10 (MA 10).

Składanie wniosków
•
•

Rozpoczęcie rejestracji: 20.04.2022 r.
Zakończenie rejestracji: piątek, 3 czerwca 2022 r.

Wyjątek - program dla młodzieży:
do dwóch tygodni przed rozpoczęciem danego kursu
•
•

Online: www.summercitycamp.at
Osobiście po telefonicznym uzgodnieniu terminu w BiM - Bildung im Mittelpunkt, ul.
Anschützgasse 1, 2. piętro, 1150 Wiedeń, tl.: (01) 524 25 09 46 lub też podczas naszych dni
rejestracji w Twojej okolicy
Pozostałe informacje znajdziesz na www.summercitycamp.at/anmeldung-vor-ort

Ze względu na dużą liczbę zainteresowanych na początku rejestracji i ograniczoną liczbę
miejsc, dostępne miejsca będą przydzielane w dwóch transzach:
•

1 transza - 20.04.2022 r., godz. 9

•

2 transza - 20.04.2022 r., godz. 18

Koszty
•
•
•
•

Dopłata: 50 €/dziecko/program/tydzień
Zniżki dla rodzeństwa przy jednorazowej rejestracji: drugie/trzecie dziecko/25€. W przypadku
większej liczby dzieci rodzicie nie ponoszą kosztów uczestnictwa.
Zwolnienie z kosztów dla dzieci objętych podstawową opieką, z rodzin o minimalnym
dochodzie (wymagane zaświadczenie)
Bezpłatne zajęcia rekompensacyjne dla młodzieży

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rezygnacji oraz nieobecności w
przypadku zajęć całotygodniowych
Rezygnacj
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 20.05.2022 r. (6 tygodni przed pierwszym tygodniem
rejestracji) koszty rezygnacji wynoszą 20€/dziecko/tydzień zajęć. W przypadku rezygnacji dokonanej
po 20.05.2022 r. uiszczone opłaty przepadną w CAŁOŚCI. Wykupione miejsca nie mogą zostać
przekazane osobom trzecim.
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Nieobecność podczas pełnego tygodnia zajęć
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności podczas całego tygodnia zajęć dane
dziecko/uczestnik będzie wyłączone z możliwości uczestnictwa w imprezie Wiener Camps na czas
roku, począwszy od Wiener Herbst Camps 2022.

Partnerzy projektu
Projekt jest finansowany przez Miasto Wiedeń – Edukacja i Młodzież, organizowany przy wsparciu
Dyrekcji Edukacji Wiedeńskiej oraz Miasta Wiedeń – szkół wiedeńskich i koordynowany przez BiM –
Bildung im Zentrum GmbH.
W kwestii projektu, planowania i organizacji Summer City Camps miasto Wiedeń współpracuje z
następującymi podmiotami z obszaru edukacji, sportu i rekreacji Wiener Kinderfreunde, Die Wiener
Volkshochschulen GmbH, ASKÖ WAT, Interface Wien, Wiener Familienbund, Zeit!Raum Wien, Hi Jump
Wien i wiele innych
Informacje dotyczące Summer City Camps znajdziesz pod www.summercitycamp.at
Masz pytania Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie:
info@summercitycamp.at, (01) 524 25 09 46, pon.-czw. czynne w godz. 9-12 i 13-16, w pt. 9-14

W pierwszym dniu rejestracji jesteśmy dostępni również w godzinach 18-20!
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