
 

         Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 

w ramach  programu  Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  Brandenburgia Polska 2014-2020. „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony /Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen” 

 

Zaproszenie                   
na mikołajkowe 
warsztaty 
artystyczne 

5/6.12.2020 r. 
Szanowni Państwo,  
Drodzy rodzice, 
Gmina Słubice wraz ze Stowarzyszeniem 
Demokracja i Integracja z siedzibą w Poczdamie 
oraz Miastem Frankfurt nad Odrą zaprasza dzieci 
na bezpłatne warsztaty mikołajkowe 
organizowane w ramach wspólnie prowadzonego 
projektu pn. ”Język sąsiada  w Dwumieście”. 
 
 KIEDY:                 5 grudzień 2020,    sobota: 12:00 

        6 grudzień 2020, niedziela 11:30 

PROGRAM: 

Warsztaty twórcze połączone                             
z nauką języka sąsiada. Uczestnikom 

zostaną przekazane wcześniej zestawy                                      
z materiałami niezbędnymi do udziału                                     
w warsztatach,    z których dzieci stworzą dzieło         
w tematyce świątecznej.  
Warsztaty prowadzone w formie online w języku 
polskim oraz niemieckim.                           
 
Ważne!  
Warunkiem koniecznym jest, aby uczestnik 
warsztatów miał zapewniony komputer wraz                           
z dostępem do Internetu w celu uczestnictwa                                   
w transmisji.  
 
Więcej informacji pod numerem: 95 737 2064.   
 
Zapisy uczestników do 26.11.2020 mailowo                      

na adres email: marta.luczak@slubice.pl; 

lub telefonicznie pod numerem telefonu:                      

+48 95 737 2064.   

Liczba uczestników ograniczona. Obowiązuje 

kolejność zgłoszeń.  

 

 

 

Einladung                         
zu  Nikolaus-

Kunstworkshops 

 
5/6.12.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
Die Gemeinde Słubice in Kooperation mit  dem 
Verein „Demokratie und Integration 
Brandenburg e.V.” und der Stadt  Frankfurt 
(Oder) lädt die  Kinder zu kostenlosen Nikolaus-
Kunstworkshops ein, die im Rahmen des 
gemeinsamen Projektes ”Nachbarsprache in der 
Doppelstadt” organisiert werden. 
 
WANN:                 5. Dezember 2020,  Sa: 12:00 

                                         6. Dezember 2020,  So: 11:30 

PROGRAMM: 

Kreative Workshops bei  denen die 
Nachbarsprache den Teilnehmern näher 
gebracht wird. Die Teilnehmer bekommen vor den 
Workshop Materialiensets, die zur Teilnahme am 
Workshop benötigt werden. Daraus werden die 
Kinder ein Weihnachtswerk basteln.  
Beide Workshops werden online in zwei Sprachen 
(Deutsch und Polnisch) durchgeführt.  
 
Wichtig!  
Für die Teilnahme ist ein PC/Laptop mit 
dem Internetzugang erforderlich. 
 
Mehrere Informationen unter der 
Telefonnummer: +48 95 737 2064.   
 
Anmeldungen bis zum 26.11.2020                            

per E-Mail an: marta.luczak@slubice.pl;                                 

oder  telefonisch unter der Telefonnummer:                      

+48 95 737 2064.   

Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt. Es gilt die 
Reihenfolge der Anmeldungen. 
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