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REGULAMIN 

Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Narnia prowadzi Fundacja Młodzież dla 

Chrystusa. 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Narnia to placówka opiekuńcza dla dzieci.  

2. Działamy we Wrocławiu, głównie na Przedmieściu Oławskim.  

3. Budynek znajduje się przy ulicy Traugutta oficyna 81, 50-418 Wrocław.  

4. Uczestnikami zajęć być dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat. 

5. Aby się zapisać należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną na stronie www.mdch.pl oraz 

skontaktować się z koordynatorem pod numerem 530 669 855. 

6. Zajęcia są bezpłatne. 

§2 

FORMY PRACY I CELE WYCHOWAWCZE 

1. Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Narnia zapewnia dzieciom i młodzieży: 

- zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć tematycznych 

oraz sportowych; 

- pomoc w związku z problemai w szkole, w domu, na podwórku. w kryzysach szkolnych, rodzinnych, 

rówieśniczych i osobistych, opartych na diagnozie 

indywidualnej i grupowej; 

- wyposażenie w materiały, sprzęt i przedmioty niezbędne do organizacji zajęć podczas korzystania z 

oferty KCADiM Narnia.  

2. Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Narnia realizując zaspokajanie potrzeb dzieci i młodzieży 

kieruje się w szczególności: 

- dobrem osób przebywających na terenie placówki; 

- poszanowaniem praw dziecka i człowieka; 

- dbaniem o rozwój; 

- wsparciem dzieci i młodzieży poprzez rozwój ich zainteresowań. 

3. Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży działa: 
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Poniedziałek od godziny 17:00 do 19:00 

Warsztaty "W to mi graj!" –  to połączenie zajęć manualnych z zajęciami plastycznymi, muzycznymi i 

ruchowymi. Na zajęciach rozwijamy kreatywność i umożliwiamy uczestnikom wyrażanie siebie 

poprzez sztukę. 

Wtorek: od godziny 17:00-19:00 

Warsztaty "RobiMY teatr" - w czasie zajęć pracujemy na utworach znanych poetów oraz pisarzy z 

literatury dziecięcej. Wspieramy rozwój kreatywności i wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez 

ekspresję mimiczno-ruchową (np. taniec, spontaniczność ruchów, elementy pantomimy oraz innych 

form teatralnych), jak i wytwory rękodzieła (np. tworzenie elementów scenografii, kostiumów, masek, 

etc.). 

Środa: od godziny 17:00-19:00 

Warsztaty "Dzieciaki z jednej paki" – na tych zajęciach udowadniamy, że zabawa to naprawdę 

poważna sprawa. Dużo też główkujemy, bo w trakcie zajęć próbujemy rozwikłać różnego rodzaju 

zagadki, takie jak:  „Tajemnica budowy Wieży Eiffla”, „Sekret pojawienia się Piramidy Cheopsa”, czy 

bierzemy udział w akcji „Operacja Sky Tower". 

Czwartek: od godziny 16:30 do 19:30 

Warsztaty "W głowie się nie mieści!" - na nasze zajęcia wjeżdżają różnego rodzaju roboty: Ozoboty, 

Dot, Dash, Vector. Skomplikowane kodowanie nie ma przed nami sekretów. W trakcie zajęć 

drukujemy w 3D i przenosimy się w świat wirtualnej rzeczywistości.  

Warsztaty "Grajmy do jednej bramki" – ruch to zdrowie, zapraszamy więc na zajęcia sportowe! 

Piątek: od godziny 17:00-19:00 

Warsztaty "Ładna sztuka" - zajęcia o charakterze plastycznym, na których przewidziano również 

różnego rodzaju gry i zabawy umożliwiające między innymi: rozwój wyobraźni, możliwość 

wyładowania emocji i wzrost poczucia własnej wartości poprzez możliwość wykonywania własnego 

projektu. Dużo też śpiewamy i gramy. 

 

§3 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLUBOWEGO CENTRUM 

1. Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Narnia prowadzi Fundacja Młodzież dla 

Chrystusa.  

2. W Klubowym Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Narnia pracują: 

- koordynator zadania; 

- prowadzący zajęcia; 

- wolontariusze. 

§4 

CZŁONKOWIE KLUBOWEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY 

NARNIA 

1. Do Klubowego Centrum Aktywności można zapisać dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat. 
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2. Uczestnictwo w codziennych zajęciach jest dobrowolne. 

 

§5 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KLUBOWEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI 

DZIECI I MŁODZIEŻY NARNIA 

1. Członkowie mają prawo do: 

- ochrony i poszanowania godności oraz do życzliwego traktowania; 

- rozwoju zainteresowań, talentów, zabawy i wypoczynku; 

- mówienia swojego zdania; 

- opieki i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w placówce jak i 

poza jej terenem; 

2. Uczestnicy Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Narnia są zobowiązani do: 

- szanowani innych; 

- współpracy ze wszystkimi w Klubowym Centrum Aktywności; 

- systematycznego uczestnictwa w zajęciach; 

- przestrzegania zasad, umów i regulaminów obowiązujących w KCADiM Narnia; 

- dbania o wspólne rzecz i porządek, a także do wspólnego sprzątania po zajęciach; 

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie otwarcia KCADiM, jak i poza nim; 

- zgłaszania uszkodzeń sprzętu; 

- zapoznania się z regulaminem KCADiM. 

 


