
Dzieci

Seniorom**

Seniorzy 

Dzieciom**

Pokaz

Interaktywny**
09.02.2019 

1000 – 1300

Sklepy, serwisy 

i wyszukiwarki internetowe

Optyka Światło i zmysł wzroku

09.03.2019

1000 – 1300

Poczta elektroniczna Woda Zwykłe i niezwykłe ciecze

13.04.2019

1000 – 1300

Tworzenie i edycja tekstów Dźwięki Fale oraz zmysł słuchu

11.05.2019

1000 – 1300

Smartfon i media społecznościowe Ciśnienie Otacza nas powietrze

Wydarzenie kulturalno-naukowe 

w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą***
08.06.2019

1000 – 1900

W programie m.in. wypiek kogutów lub wyplatanie koszy, wspólny posiłek, 

zajęcia w Parku Rozrywki „Z fizyką za pan brat”, zwiedzanie Kazimierza Dolnego.

edukujemy

aktywizujemy

budujemy więzi 

międzypokoleniowe

przeciwdziałamy 

wykluczeniu 

społecznemu 

i technologicznemu

Osoby, które ukończyły 50 lat oraz dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat 
zapraszamy do udziału w Projekcie

Seniorzy i Juniorzy

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w Konkursie Generacja 5.0. 
Kwota dofinansowania: 14 728,00 zł
Okres realizacji: 02.01.2019 – 30.06.2019 r.

Na cykl zajęć składają się cztery 3-godzinne spotkania 
stacjonarne realizowane w Ludwinie w panelach: 
Dzieci Seniorom, Seniorzy Dzieciom i Pokaz 
interaktywny oraz jedno wyjazdowe wydarzenie 
kulturalno-naukowe w Kazimierzu Dolnym.

**Zajęcia będą realizowane w pomieszczeniach wskazanych przez Urząd Gminy Ludwin. Liczba uczestników 

jednego spotkania ograniczona do 52 osób (26 par Senior-Junior).
*** Organizatorzy zapewniają bezpłatny transport do Kazimierza Dolnego mad Wisłą, bilety wstępu do Parku 
Rozrywki oraz na warsztaty, przewodnika, obiad.

Do Projektu może przystąpić Senior (wiek powyżej 50 lat), który zgłosi się wraz
z Juniorem (wiek 6-18 lat). Zgłoszenia przyjmowane są od mieszkańców gminy
Ludwin. Para może wskazać termin lub terminy zajęć, w których chce wziąć
udział*.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, zajęcia są bezpłatne.

Formularz zgłoszeniowy do Projektu znajdziesz w placówkach gminy Ludwin: 

Urząd Gminy Ludwin, Szkoły, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminne Centrum 

Kultury i Sportu w Ludwinie, Klub Seniora „Uśmiech Jesieni”. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, oddaj pracownikowi wskazanemu w placówce 

lub dostarcz do Urzędu Gminy Ludwin. Organizatorzy poinformują telefonicznie 

i e-mailowo o zakwalifikowaniu kandydatów do udziału w Projekcie.

Program zajęć i terminarz spotkań

Zgłoszenie udziału w Projekcie

Warunki udziału w Projekcie:

*uczestnictwo we wszystkich spotkaniach nie jest obowiązkowe i nie decyduje o zakwalifikowaniu pary do Projektu.

Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1                                      e-mail: prezes@luten.edu.pl
20-031 Lublin tel.: (+48) 81 537 62 86

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie 
Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe.

Dane kontaktowe

www.luten.edu.plwww.fundacja.bgk.pl

Więcej informacji o Projekcie na stronach

http://www.luten.edu.pl/
http://www.fundacja.bgk.pl/

