
Ferie z Muzeum Dulag 121

W krainie baśni, mitów i legend
projekt edukacyjny dla dzieci w wieku 7-11 lat
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Drodzy Rodzice, Drodzy Feriowicze,

już od przyszłego tygodnia rozpoczynamy Ferie z Muzeum Dulag 121
pt.: “W krainie baśni, mitów i legend”. Podczas dwóch tygodni warsztatów
wspólnie wejdziemy do świata bajkowych opowieści, zgłębimy tajemnice
mitologii słowiańskiej i legend polskich, a także rozwiniemy kreatywność
podczas warsztatów teatralnych i bajkotwórczych oraz stworzymy własną
opowieść na warsztatach z animacji poklatkowej.

Zajęcia rozpoczynają się w poniedziałek, 13 lutego i potrwają przez całe ferie
(I tydzień: 13-17.02 ; II tydzień: 20-24.02). Zajęcia będą się odbywać w godz.
10.00 - 14.00 (4 godziny).

Bardzo prosimy żeby każde dziecko miało ze sobą:

● coś do jedzenia i picia (w trakcie warsztatów mamy przewidziane przerwy)
● buty na zmianę
● wygodne ubranie do udziału w warsztatach
● ciepłe i nieprzemakalne ubranie na zewnątrz (jeśli pogoda pozwoli to

w czasie przerw w zajęciach wyjdziemy na świeże powietrze)
● dobry humor :-)

Nie zalecamy przynosić na warsztaty cennych urządzeń i przedmiotów
wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.), a gdy
zostaną przyniesione prosimy o niekorzystanie z nich w trakcie zajęć.

Poniżej przesyłam szczegółowy program oraz dokumenty do
wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych. Prosimy wypełnienie
dokumentów i przyniesienie ich pierwszego dnia zajęć bądź przesłanie ich
skanów na adres mailowy.

Bardzo prosimy aby na zajęcia przychodziły dzieci zdrowe. Gdyby któregoś
dnia ktoś z uczestników miałby być nieobecny prosimy o wcześniejszą
informację.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z
Muzeum (22 758 86 63; dulag@dulag121.pl)

Pozdrawiam serdecznie,
Oliwia Filipowicz
koordynator projektu
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Szczegółowy program:

Data Tytuł Opis Prowadzący

I tydzień

13.02 Dawno, dawno temu… Podczas pierwszych zajęć wejdziemy do
Zaczarowanego Lasu i odkryjemy świat
bajek i baśni. Dowiemy się czym są i skąd
się wzięły baśnie i opowieści, a także kto je
tworzył. Razem stworzymy własną,
niepowtarzalną opowieść.

Zajęcia będą miały również charakter
integracyjny - poznanie się nawzajem i
ustalimy wspólne zasady, a przede
wszystkim będziemy się świetnie bawić

Oliwia Filipowicz

14.02 Stara Baśń, czyli w co wierzyli
nasi przodkowie - o mitologii
słowiańskiej

Kolejne nasze zajęcia będą poświęcone
mitologii słowiańskiej - poznamy dawne
historie pierwszych Słowian, dowiemy się
kim byli ich bogowie i skąd się wzięli, a
także zobaczymy wizerunki słowiańskich
bóstw. Podczas zajęć stworzymy własne
wyobrażone wizerunki bogów i poznamy
tradycje naszych przodków

Oliwia Filipowicz

15.02 Cała Polska w Legendzie! Na tych warsztatach wejdziemy do świata
polskich legend. Wspólnie wykonamy
ogromną mapę Polski, która będzie
przewodnikiem po legendarnej przeszłości
naszego kraju! Dzieci poznają fragmenty,
aż 25 legend przybliżających historię
wielu interesujących miejsc w Polsce. Na
wspólnie wykonanej mapie zaznaczymy
ich lokalizacje, najważniejsze informacje
historyczne i  ciekawostki kulturowe.

Anna Chomiak

16.02 Baśnie z dalekich stron -
zajęcia w Bibliotece dla dzieci
Filia nr 5

Tym razem zaprosimy naszych
uczestników na kreatywną lekcję
biblioteczną wprost do orientalnego
świata baśni. Poza Alladynem, poznamy
również Zelindę i potwora, oraz Króla Lwa,
innego niż macie na myśli. Czytelnicza
podróż po baśniach arabskich,
afrykańskich, słowiańskich,
skandynawskich i celtyckich pozwoli wam
poznać dorobek kulturowy z różnych
stron świata.

Anna Chomiak
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17.02 Ze smokiem przez dawne
baśnie i legendy

Ostatni dzień pierwszego tygodnia ferii
spędzimy w smoczym gronie, poznając
najciekawsze smocze sylwetki. Dowiemy
się gdzie mieszkał Smok Wawelski i kim
był Bazyliszek, a także jak wyglądała
Wywerna i kim byli pogromcy smoków.
Prześledzimy znaki na niebie i
zastanawimy się czy dziś można
sprowadzić prawdziwego smoka.

Anna Chomiak

II tydzień

20.02 Skąd się biorą bajki? - na
tropie krasnoludków -
warsztaty bajkotworzenia z
Muzeum Bajek, Baśni i
Opowieści

Drugi tydzień ferii rozpoczniemy
wyjątkowymi bajkowymi warsztatami. Pan
Michał Malinowski z Muzeum Bajek, Baśni
i Opowieści rozpocznie zajęcia od
Bajkowego Przedstawienia “Gdzie są
krasnoludki?”. Program składa się z
barwnych i ciekawych opowieści, a styl
opowiadania jest bardzo żywy. Dzieci
uczestniczą aktywnie w opowiadaniu
bajek. W drugiej części zajęć każdy z
uczestników będzie miał okazję do
stworzenia swojej własnej zabawki.
Podczas warsztatów modelarskich każdy
zaprojektuje, złoży i udekoruje swój
własny projekt i wymyśli towarzyszącą mu
opowieść.

Michał Malinowski

21.02 Na scenie teatru bajek -
warsztaty teatralne część I

Podczas kolejnego dnia zajęć zaprosimy
naszych feriowiczów do udziału w
warsztatach teatralnych, podczas których
przyjrzymy się "Małemu Księciu" Antoine
de Saint-Exupéry. W trakcie praktycznych
zajęć scenicznych, stworzymy na
podstawie książki sceny oraz dialogi,
wykreujemy żywe postacie, nauczymy się,
jak posługiwać się tekstem, by mógł
dotrzeć do widza.

Dominika Lichy

22.02 Poklatkowo - warsztaty
animacji poklatkowej

W trakcie tych zajęć zaprosimy dzieci na
warsztaty z animacji poklatkowej. W
pierwszej części zajęć Pani Magdalena
Bryll wprowadzi nas w świat animacji -
przedstawi jej historię, zaprezentuje
nieznane filmy animowane, a także pokaże
jak robi się takie filmy. Następnie wszyscy

Magdalena Bryll
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wykonamy razem własny film animowany!
Wymyślimy historię, przygotujemy tła,
wykonamy postaci. Dzieci będą miały
niepowtarzalną okazję do stworzenia
kadrów do filmu, który będziemy mogli
także udźwiękowić.

23.02 Na scenie teatru bajek -
warsztaty teatralne część II

Po raz kolejny wejdziemy w rolę aktorów
podczas drugiej części warsztatów
teatralnych. Doszlifujemy nasz sceniczny
warsztat i przygotujemy przedstawienie!

Dominika Lichy

24.02 Bajkowe kino - o
współczesnych bajkach

Podsumowanie ferii

Ostatni dzień ferii poświęcimy na to co
najbliższe dzieciom - na współczesnych
bajkach. Ale! Nie będziemy mówić tylko o
tych znanych nam wszystkim, ale
zobaczymy też te mniej znane a równie
ciekawe i jeszcze piękniejsze. Dowiemy się
jak zaczynało się bajkowe kino, kim był
Walt Disney i ile lat ma Myszka Mickey.

Na zakończenie ferii zaprosimy dzieci i ich
rodziców na podsumowanie naszych
warsztatów. Dzieci będą mogły
opowiedzieć co robiliśmy, co im się
najbardziej podobało i czego się
dowiedziały. Pokażemy rodzicom efekty
naszych działań - nasze prace plastyczne,
zdjęcia z zajęć, stworzony film w technice
animacji poklatkowej i nagrania z naszej
bajkowej sztuki!

Oliwia Filipowicz

Oliwia Filipowicz

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie
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KARTA ZGŁOSZENIOWA
ferie z Muzeum Dulag 121 pt.: “W krainie baśni, mitów i legend”

I.
1. Imię i nazwisko dziecka
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Data urodzenia
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Adres zamieszkania
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………..

5. Adres  zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Telefony rodziców/opiekunów prawnych
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II.
1. Dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach w okresie: (właściwe podkreślić lub oznaczyć
znakiem X)

○ 1 tydzień : 13-17 lutego 2023 r.
○ 2 tydzień : 20-24 lutego 2023 r.
○ inne dni: ………………………………

III.
1. Informacja o stanie zdrowia dziecka (m.in.: alergie, czy dziecko przyjmuje stałe leki i w
jakich dawkach, czy nosi aparat  ortodontyczny lub okulary, inne informacje, które są
istotne ze względu na bezpieczeństwo dziecka)
……………………………………………………………………………………………………………...………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Oświadczam, iż w stosunku do dziecka nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych
do uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych.

3. Oświadczam, iż podałam/em wszystkie znane mi informacje o stanie zdrowia dziecka,
które są niezbędne do zapewnienia mu właściwej opieki w czasie trwania zajęć.
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IV.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Ferii z Muzeum Dulag 121 “W krainie
baśni, mitów i legend” organizowanych przez Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie i w pełni go
akceptuję.

V.
Oświadczenie o powrocie dziecka bezpośrednio po zakończonych warsztatach (właściwe
podkreślić lub oznaczyć znakiem X).

○ Oświadczam, że dziecko bezpośrednio po zakończeniu planowych zajęć odbierane
będzie przez rodziców/opiekunów prawnych.

○ Oświadczam, że dziecko bezpośrednio po zakończeniu planowych zajęć odbierane
będzie przez:
- imię i nazwisko:
……………………………………………………………………………………………………………………………
- nr dowodu osobistego
…………………………………………………………………………………………………………………
- wiek (w przypadku osób nieletnich)
……………………………………………………………………………………………..

○ Oświadczam, iż wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka bezpośrednio po
zakończeniu planowych zajęć do miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu.

………………………………
(data) …………………….…………………………………………………………

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Klauzula informacyjna
W związku z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) zwanych dalej RODO, Muzeum Dulag 121 informuje, że:

● Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest:
Samorządowa Instytucja Kultury Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja 8a, 05-800 Pruszków, tel. 22 758 86 63,
mail: dulag@dulag121.pl.

● Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji warsztatów wakacyjnych w Muzeum
Dulag 121.

● Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.

● Ma Pan/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

● Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

● Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie
przepisów prawa.

………………………………
(data) …………………….…………………………………………………..

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna)
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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek
mojego syna/ mojej córki zarejestrowanych podczas warsztatów “W krainie baśni, mitów i legend” w
ramach projektu Ferie z Muzeum Dulag 121 w siedzibie Muzeum Dulag 121 mieszczącego się przy ul. 3
Maja 8 a w Pruszkowie, na stronie internetowej instytucji, w mediach społecznościowych zarządzanych
przez instytucję, lokalnej prasie i telewizji w celach informacyjnych oraz promocyjnych związanych z
działalnością instytucji.

………………………………
(data) …………………….………………………………………………………

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna)

***

REGULAMIN

Informacje ogólne

1. Regulamin dotyczy zajęć realizowanych w ramach projektu Ferie w Muzeum Dulag 121 „W krainie baśni, mitów i
legend” w Muzeum Dulag 121.

2. Organizatorem zajęć jest Muzeum Dulag 121 z siedzibą w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 8a.

3. Celem zajęć jest umożliwienie dzieciom aktywnego spędzenia wolnego czasu w okresie ferii zimowych,
zapewnienie dzieciom opieki podczas trwania zajęć, rozwój i edukacja historyczna w formie zabaw i warsztatów.

4. Warsztaty organizowane są w dniach od 13 do 24 lutego 2023 r/

5. Warsztaty odbywają się w przeciągu dwóch tygodni, od poniedziałku do piątku, przez 10 dni roboczych, w
godzinach od 10.00 do 14.00. Prosimy, aby dzieci nie spóźniały się i były odbierane w przedziale czasowym od 14.00
do 14.15.

6. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa w wybranych dniach, przy czym prosi się o zgłoszenie dni, w
których dzieci będą obecne na zajęciach.

7. Miejsce realizacji warsztatów: siedziba Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja 8a, 05-800 Pruszków.

8. Uczestnikami warsztatów są dzieci w wieku 7 – 12 lat.

9. Maksymalna liczba uczestników warsztatów w każdym dniu to 25 osób.

Zasady rekrutacji

1. Zapisy na warsztaty odbywają się od 26 stycznia 2023 roku.

2. Rodziców/opiekunów prawnych prosi się o złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej, oświadczeń oraz zgód w
siedzibie organizatora przed rozpoczęciem zajęć pierwszego dnia warsztatów, lub przesłanie jej mailowo, wyłącznie
na adres: dulag@dulag121.pl

3. Organizator przewiduje stworzenie listy rezerwowej w przypadku wyczerpania liczby miejsc.
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Rezygnacja

1. Rezygnację z udziału w warsztatach prosimy przesyłać w formie mailowej lub telefonicznie najpóźniej do dnia 12
lutego.

Informacje organizacyjne

1. Warsztaty realizowane są zgodnie z zatwierdzonym przez organizatora programem zajęć.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być zrealizowany
z przyczyn niezależnych od organizatora.

3. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem pracowników Muzeum Dulag 121.

4. Prosimy rodziców/opiekunów by zaopatrzyli dzieci w drugie śniadanie i napoje oraz buty na zmianę. Prosimy
również o zapewnienie dzieciom ciepłych ubrań na zewnątrz oraz wygodnych ubrań do udziału w warsztatach.

5. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka w drodze do miejsca warsztatów i w
drodze powrotnej.

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku:

- samodzielnego powrotu do domu dziecka w wieku powyżej 11 lat bezpośrednio po skończonych zajęciach,

- powrotu dziecka do domu pod opieką starszego rodzeństwa bezpośrednio po skończonych zajęciach,

- powrotu dziecka do domu pod opieką osoby dorosłej innej niż rodzic/opiekun prawny (ze wskazaniem: imienia i
nazwiska tej osoby i numeru dowodu osobistego).

7. Organizator nie zaleca przynosić na warsztaty cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (telefony, laptopy,
tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za przechowywanie tych przedmiotów. Organizator
nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie warsztatów oraz za zniszczenia rzeczy należących
do uczestników.

8. Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

9. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika warsztatów jego rodzice/opiekunowie mogą
zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.

10. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów o zaistniałych
wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.

11. Uczestnicy warsztatów nie mogą posiadać przy sobie jakichkolwiek leków, z wyjątkiem tych, które
rodzic/opiekun zgłosił i uzgodnił z organizatorem.

12. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczestnika warsztatów może on zostać skreślony z listy
uczestników.

………………………………
(data) …………………….…………………………………………………………

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna)
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