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Projekt „Wakacje z Fundacją ONICO” jest dedykowany podopiecznym domów 

dziecka na terenie województwa Mazowieckiego. Jego celem jest umożliwienie 

dzieciom spoza Warszawy zwiedzenia stolicy i uczestnictwa w interesujących 

warsztatach lub zwiedzaniu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz/lub 

Centrum Nauki Kopernik.  

Do udziału w programie zapraszamy dzieci w wieku 6-14 lat, które 

zainteresowane są zwiedzaniem stolicy oraz opiekuna grupy. Maksymalna 

liczebność grupy to 30 osób.  

 

W poniższej broszurze znajdą Państwo następujące informacje: 

• Ofertę Fundacji ONICO 

• Informacje, które potrzebujemy od Państwa uzyskać 

• Propozycje programu wycieczki 

• Informacje techniczne 

• Kontakt do koordynatora projektu 



Co oferuje Fundacja ONICO? 

W ramach projektu organizujemy kompleksowo jednodniową wycieczkę do Warszawy dla 

maksymalnie trzydzieściorga dzieci i ich opiekuna. Zajmujemy się całą stroną organizacyjną – czyli 

przewiezieniem uczestników w obydwie strony, zapewnieniem atrakcji na terenie Warszawy oraz 

ciepłym posiłkiem w trakcie.  

Zajmujemy się również stroną finansową projektu – pokrywamy koszty zarówno transportu, biletów 

do muzeów, jak i obiadu.  

Zależy nam, aby dzieci miały możliwość wartościowego spędzenia czasu w trakcie wakacji, dlatego 

przygotowany przez nas program jest dobrany tak, aby był zarówno ciekawy, jak i miał wartość 

edukacyjną.  

Czego potrzebujemy od Państwa? 

Aby przygotowania do wycieczki mogły przebiegać sprawnie, a sama wycieczka przebiegła w 

przyjemnej atmosferze, potrzebujemy od Państwa otrzymać następujące informacje: 

• Gdzie ma być podstawiony autokar 

• Ile dzieci i ilu opiekunów weźmie udział w wycieczce 

• W jakim wieku są dzieci – potrzebujemy szczegółowej rozpiski tzn. na przykład: 3 dzieci – 7 

lat, 1 dziecko – 9 lat itd. Dzięki temu będziemy mogli przystosować warsztaty do wieku dzieci 

• Jaki preferują Państwo program – więcej informacji o naszych propozycjach znajduje się w 

punkcie „program”. Każdą propozycję możemy dostosować do Państwa preferencji i 

możliwości.  

• Czy dzieci mają jakieś szczególne potrzeby – niepełnosprawność, specjalna dieta itp.  

 

 



Program 

Szczegółowy program dostosujemy do Państwa preferencji, poniżej znajduje się kilka propozycji. 

Istotną kwestią jest odległość od Warszawy – jeśli Państwa placówka znajduje się blisko, będziemy w 

stanie zorganizować więcej atrakcji dla dzieci niż w przypadku gdy Państwa placówka jest oddalona i 

więcej czasu musimy przeznaczyć na podróż do i z Warszawy.  

PROPOZYCJA 1  

Jest to program dosyć intensywny, przeznaczony szczególnie dla dzieci mieszkających w niewielkiej 

odległości od Warszawy, które chcą jak najwięcej zobaczyć podczas wizyty w stolicy.  

~8.00-8.30 wyjazd z placówki 

10.00  przyjazd do muzeum POLIN 

10.15-11.45  warsztaty w muzeum POLIN  

12.00-12.30 przejazd do Centrum Nauki Kopernik 

12.30-13.00 obiad w CNK 

13.15-16.00 zwiedzanie wybranych wystaw w CNK 

16.00-16.30 przejście na Stare Miasto/przejazd do Parku Łazienkowskiego 

17.00-18.30 spacer do Starym Mieście lub Parku Łazienkowskim 

18.30  wyjazd z Warszawy 

~19.30-20.30 przyjazd do placówki 

 

PROPOZYCJA 2 

Propozycja programu dla dzieci mieszkających w większej odległości od Warszawy lub takich, które 

preferują mniej intensywny program – plan zakłada zwiedzenie jednego muzeum – POLIN lub CNK 

oraz spacer po starówce lub Parku Łazienkowskim 

a) Zwiedzanie Muzeum POLIN  

~7.00-7.30 wyjazd z placówki 

10.00  przyjazd do muzeum POLIN 

10.15-11.45  warsztaty w muzeum POLIN  

12.00-12.30 przejazd do restauracji 

12.30-13.00 obiad w KFC  

13.15-15.00 spacer do Starym Mieście lub Parku Łazienkowskim 

15.00  wyjazd z Warszawy 

~17.00-18.00 przyjazd do placówki 

 



b) Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik 

~7.00-7.30 wyjazd z placówki 

10.00  przyjazd do Centrum Nauki Kopernik 

10.15-13.00  zwiedzanie wybranych wystaw w CNK  

13.15-13.45 obiad w CNK 

13.45-14.15 przejście na Stare Miasto/przejazd do Parku Łazienkowskiego   

14.15-15.15 spacer do Starym Mieście lub Parku Łazienkowskim 

15.15  wyjazd z Warszawy 

~17.15-18.15 przyjazd do placówki 

 

W przypadku tej propozycji istnieje również możliwość pozostania dłużej w Warszawie i organizacji 

czasu wolnego dla dzieci.  

 

PROPOZYCJA 3 

Propozycja skierowana dla tych, którzy mieszkają daleko, ale chcą zwiedzić jak najwięcej – dlatego 

zawiera zarówno wizytę w POLIN, jak i Centrum Nauki Kopernik, ale bez czasu wolnego i spaceru po 

Warszawie 

 

~7.00-7.30 wyjazd z placówki 

10.00  przyjazd do muzeum POLIN 

10.15-11.45  warsztaty w muzeum POLIN  

12.00-12.30 przejazd do Centrum Nauki Kopernik 

12.30-13.00 obiad w CNK 

13.15-16.00 zwiedzanie wybranych wystaw w CNK 

16.00  wyjazd z Warszawy 

~18.00-19.00 przyjazd do placówki 

 

Każda z przedstawionych propozycji jest jedynie możliwością – możemy ją elastycznie zmieniać, jeśli 

preferują Państwo więcej czasu wolnego, albo krótszy lub dłuższy pobyt w Warszawie, większe 

skupienie na spacerze, możliwie przy udziale przewodnika. Jest bardzo wiele możliwości i wszystko 

zależy od Państwa wyboru!  

 



Najważniejsze kwestie techniczne 

• Bardzo ważna jest punktualność oraz zorganizowanie dzieci, ponieważ w kolejnych miejscach 

będziemy umówieni na konkretne godziny. Po wspólnym ustaleniu planu, przygotuję 

konkretny harmonogram i na jego podstawie będą dokonywane rezerwacje. Jeśli nie 

będziemy na czas, zarówno CNK jak i POLIN mają prawo odmówić wstępu spóźnionej grupie.  

• Równie ważna jest konkretna deklaracja odnośnie liczby oraz wieku dzieci – za każdą 

deklarowaną osobę ponosimy konkretne koszty, a dodatkowo POLIN przygotowuje 

indywidualnie warsztaty w zależności od liczebności grupy i wieku uczestników.  

• Bardzo proszę również o wcześniejszą informację dotyczącą diety dzieci. Dzięki temu będę 

mogła zarezerwować odpowiedni posiłek.  

 

Kontakt do koordynatora z Fundacji ONICO 

Aleksandra Błaszczyk 

Tel: +48 608435419 

Mail: aleksandra.blaszczyk@onico.pl 

Fundacja ONICO 

Ul. Flory 3 lok. 4 00-586 Warszawa 
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