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KALENDARZ

WYDARZEŃ
OD 19 do 23 GRUDNIA 2022 r.
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Rada Shropshire, we współpracy 

z lokalnymi szkołami, organizacjami 

charytatywnymi i wspólnotowymi, 

a także podmiotami sprawującymi opiekę 

nad dziećmi, zaprasza w okresie ferii 

świątecznych do udziału w ekscytującym 

programie Shropshire HAF (zajęcia 

i wyżywienie).

Dysponujemy wolnymi miejscami 

dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 

(uczących się w zerówce lub klasie 

równoważnej) do 16 lat, upoważnionych 

do związanych ze świadczeniami, 

bezpłatnych posiłków w szkole oraz 

skierowanych do HAF przez specjalistów. 

(Patrz strona 5, aby dowiedzieć się więcej 

na temat skierowań).

W okresie od 19 do 23 grudnia 2022 r. 

zapraszamy dzieci i młodzież do 

udziału w szeregu kreatywnych zajęć 

w 43 lokalizacjach w całym hrabstwie.

Niniejszy przewodnik umożliwi Państwu 

znalezienie atrakcji odpowiednich dla 

Państwa dzieci. W ofercie każdy znajdzie 

coś dla siebie: w planach, między innymi, 

sport, plastyka, gotowanie, szkoły 

leśne i inne ekscytujące wydarzenia. 

Podczas wszystkich zajęć serwowane będą 

bezpłatne pożywne posiłki; udostępniane 

będą również informacje dotyczące 

żywienia dla całej rodziny.

Dobra zabawa w okresie ferii świątecznych w Shropshire

Baw się dobrze ze znajomymi, zdobądź nowe umiejętności, nabierz pewności siebie i bądź aktywny!

Skontaktuj się z nami:

 HAF.programme@shropshire.gov.uk
 @ShropFamilyInfo, #HAFSHROPSHIRE, 

#HAF2022

  www.facebook.com/shropshireFamilyInfo

Harmonogram wszystkich wydarzeń 

w okresie przedświątecznym wraz 

z datami i godzinami dostępny jest 

na stronie  

www.shropshire.gov.uk/haf
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http://www.facebook.com/shropshireFamilyInfo
http://www.shropshire.gov.uk/haf


Rezerwacje: 

W związku z informacją zwrotną na 

temat centralnego systemu rezerwacji 

HAF używanego latem, wszystkie 
rezerwacje miejsc na okres ferii 
zimowych / bożonarodzeniowych 
będą dokonywane bezpośrednio 
u organizatorów poszczególnych 
atrakcji. Przepraszamy za wszelkie 

związane z tym niedogodności.  

Dzieci otrzymają broszury informacyjne 

dotyczące HAF w szkołach. Broszura 
zawiera unikalny kod. Należy go użyć 
podczas rezerwacji.

Unikalny kod upoważnia dzieci do 

udziału w 4 bezpłatnych świątecznych 

atrakcjach w Shropshire w dniach 

19 - 23 grudnia 2022 r.

Prosimy nie dokonywać za pomocą kodu 

rezerwacji na więcej niż 4 wydarzenia lub 

kilka wydarzeń u różnych organizatorów, 

które odbywają się w tym samym czasie - 

kod nie będzie ważny.

Kod przynależy do szkoły danego 
dziecka i nie można go wykorzystać 
dla innego dziecka.

Co należy zrobić:  
 
1. Korzystając z niniejszego 

przewodnika, wybrać atrakcje 

odpowiednie dla swoich dzieci. 

2. Zarezerwować miejsce, kontaktując 

się bezpośrednio z organizatorem 

danego wydarzenia za pomocą 

danych podanych w niniejszym 

przewodniku.  

3. Dokonując rezerwacji, podać 

unikalny kod HAF (patrz broszura 

informacyjna wydana przez 

szkołę dziecka lub skierowanie 

od specjalisty).

4. Jeśli dziecko ma specjalne potrzeby 

edukacyjne i niepełnosprawność 

(SEND) lub korzysta w szkole z 

jakiejś dodatkowej pomocy, przed 

dokonaniem rezerwacji należy 

skontaktować się z organizatorem, 

aby omówić potrzeby dziecka. (Patrz 

strona 7, aby dowiedzieć się więcej 

na temat SEND).

5. W razie jakichkolwiek pytań 

dotyczących rezerwacji lub 

dostępnych atrakcji, należy 

bezpośrednio kontaktować się 

z danym organizatorem.  



Skąd mam wiedzieć, czy moje 
dziecko może bezpłatnie 
skorzystać z oferty HAF?  

Dysponujemy wolnymi miejscami dla 

dzieci i młodzieży w wieku od 4 (uczących 

się w zerówce lub klasie równoważnej) 

do 16 lat, upoważnionych do związanych 

ze świadczeniami, bezpłatnych posiłków 

w szkole. 

Skierowania do programu HAF od 
specjalistów dla dzieci i młodzieży 
nieuprawnionych do związanych ze 
świadczeniami, bezpłatnych posiłków 
w szkole.

Dysponujemy ograniczoną liczbą 

miejsc w programie zimowym HAF 

Shropshire 2022 dla dzieci i młodzieży, 

którzy nie otrzymują związanych ze 

świadczeniami, bezpłatnych posiłków w 

szkole, ale spełniają szersze kryterium 

kwalifikacyjne.

Te dzieci i młodzież mogą zostać 

skierowani do programu przez specjalistę.  

Aby zgłosić skierowanie do programu, 

należy wysłać e-mail na adres 

HAF.programme@shropshire.gov.uk  

Uwaga: liczba miejsc ze skierowaniem 

jest ograniczona i będzie przyznawana 

według kolejności zgłoszeń przez 

koordynatorów Shropshire HAF.  

Ostateczną decyzję dotyczącą tego, które 

dzieci (i młodzież) powinny skorzystać z 

elastycznego finansowania programu HAF 

podejmie Rada Shropshire. 

Kryteria dotyczące dzieci i młodzieży 

niekorzystających z bezpłatnych posiłków 

szkolnych, uczestniczących w programie, 

są weryfikowane na rok 2023. 

Pełna lista osób, które mogą bezpłatnie 
skorzystać z programu jest dostępna 
na stronie www.shropshire.gov.uk/haf
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http://www.shropshire.gov.uk/haf


Specjalne potrzeby edukacyjne 
i niepełnosprawność (SEND) lub 
dzieci i młodzież otrzymujący 
jakąkolwiek dodatkową pomoc 
w szkole

Szereg organizatorów kieruje swoją ofertę 

również do dzieci i młodzieży z SEND. 

Zajęcia oferujące takie miejsca odbywają 

się w placówkach prowadzących 

programy ogólnie dostępne z udziałem 

różnych dzieci i młodzieży. Zostało to 

zaznaczone w przewodniku.

Przed dokonaniem rezerwacji należy 

skontaktować się z organizatorem, 

aby omówić potrzeby swojego dziecka.

Płatny dostęp i dłuższy pobyt 

Niektórzy z organizatorów atrakcji 

oferują również płatne miejsca dla 

dzieci i młodzieży niekwalifikujących się 

do programu HAF. Zostało to zaznaczone 

w przewodniku. Rezerwacji należy 

dokonywać bezpośrednio 

u organizatorów.

Niektóre z programów świątecznych 

dofinansowują program HAF 

i trwają dłużej niż 4 godzinny 

dziennie finansowane przez HAF. 

Więcej informacji można uzyskać 

u organizatorów wydarzeń.



Indywidualne wsparcie:

Jeśli Państwa dziecko potrzebuje 

indywidualnego wsparcia w szkole 

(powszechnej lub specjalnej) lub 

innej placówce edukacyjnej, będzie 

potrzebować go również podczas zajęć 

prowadzonych w ramach programu 

HAF (punkty oferujące miejsca SEND 

oznaczono w przewodniku). Niestety 

aktualnie w ramach programu 

HAF nie ma możliwości refundacji 

indywidualnego wsparcia - wszystkie 

dzieci, które potrzebują takiej pomocy, 

aby skorzystać z programu, muszą 

mieć rozwiązane kwestie finansowania 

i wsparcia przed rozpoczęciem zajęć. 

Jeśli środki finansowe są zapewnione, 

a potrzebują Państwo pomocy w 

znalezieniu asystenta dla dziecka, aby 

mogło uczestniczyć w programie HAF, 

niektórzy organizatorzy będą mogli 

go zapewnić. Za opłatą możliwe będzie 

wynajęcie osoby z personelu w celu 

zapewnienia dziecku indywidualnego 

wsparcia.  Informacji na temat 

dostępności takiej usługi i kosztów 

udzielają bezpośrednio organizatorzy. 

Jak wspomniano powyżej, HAF 

nie ma możliwości finansowania 

indywidualnego wsparcia.

Dodatkowe informacje i pomoc dostępne 

są na stronie www.shropshire.gov.uk/
the-send-local-offer/family-support/
information-advice-and-support-
service-iass/ oraz pocztą elektroniczną 

local.offer@shropshire.gov.uk.

Konsorcjum Actio – program 
„All In Short Breaks” (Krótkie 
przerwy dla wszystkich)

Shropshire HAF współpracuje 

z konsorcjum Actio. Actio odpowiada 

za zlecanie, promowanie i monitorowanie 

programu Rady Shropshire 

„All In Short Breaks” obejmującego 

wyjątkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży 

z SEND. Actio wspiera program HAF 

poprzez promowanie aktywności 

integracyjnych w ofercie HAF wśród 

osób zarejestrowanych w programie 

„All In” oraz członków Actio. Więcej na 

temat Actio można znaleźć na stronie 

www.actio.org.uk 
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https://www.shropshire.gov.uk/the-send-local-offer/family-support/information-advice-and-support-service-iass/
https://www.shropshire.gov.uk/the-send-local-offer/family-support/information-advice-and-support-service-iass/
https://www.shropshire.gov.uk/the-send-local-offer/family-support/information-advice-and-support-service-iass/
https://www.shropshire.gov.uk/the-send-local-offer/family-support/information-advice-and-support-service-iass/
http://www.actio.org.uk


Lokalizacja wydarzeń w okresie przedświątecznym
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4-16 Zakres wiekowy
▲ Północne Shropshire
✦ Środkowe Shropshire
▼ Południowe Shropshire
SEND Specjalne potrzeby edukacyjne i niepełnosprawność



Wykaz organizatorów

1. Activsports Ltd  5-12 ▲▼ SEND 10

2. Rada Miasta Broseley 5-10 ▼  11

3. Chloe Elizabeth Dance Company 6-15 ▲ SEND 12

4. Educating Kids Outdoors 6-13 ✦  13

5. Grow Cook Learn 4-11 ▼  14

6. Lokalne centrum Harlescott Grange 5-16 ✦ SEND  15

7. Szkoła podstawowa Highley Community 5-11 ▼  16

8. Inside Out Learning 4-11 ✦ SEND 17

9. Szkoła Lacon Childe 5-14 ▼ SEND 18

10. Oswestry Community Action - Qube 7-14 ▲ SEND 19

11. Szkoła Park Hall Forest 4-8 ▲ SEND 20

12. Passmaster Coaching 5-11 ✦ ▼ SEND 21

13. School's Out! Activity Club 4-12 ▲ SEND 22

14. Rada Miasta Shrewsbury (Young Shrewsbury) 10-16 ✦ SEND 23

15. Shrewsbury Town FC Foundation 5-12 ✦▼ SEND 24

16. Shropshire Community Leisure Trust 5-12+ ✦ SEND 25

17. SYA 11-16 ▲✦ ▼  SEND 26

18. The Big House Holiday Club 5-11 ✦ SEND 27

19. The Bridge Youth Centre 12+ ▼   28

20. The Embrace Group 4-13 ▲✦ SEND 29

21. The Marches Academy Trust 5-11 ▲✦ SEND 30

22. The New Saints FC Foundation Ltd 5-12 ▲ SEND 31

23. Trusted Sports' Partnership 4-12 ▼ SEND  32

24. Kościół Baptystów Wem Baptist Church 3-11 ▲ SEND 33

25. Klub Młodzieżowy Wem Youth Club 7-15 ▲ SEND 34

 Organizator Klucz Strona

9

Pr
og

ra
m

 S
H

RO
PS

H
IR

E 
H

AF
 

(Z
aj

ęc
ia

 i w
yż

yw
ie

ni
e 

w
  

ok
re

si
e 

pr
ze

dś
w

ią
te

cz
ny

m
) 



1 Activsports Ltd
Zakres wiekowy 5-12 lat ▲▼ SEND 

Różne zajęcia sportowe i inne

Klub oferujący zajęcia sportowe i inne 

dla uczniów klas 1-6 oraz 7 w Bishops 

Castle i Market Drayton. W ciągu dnia 

będą mieć miejsce trzy wydarzenia - 

3 x 1-godzinne zajęcia. Mogą to być różne 

zajęcia sportowe, plastyczne, techniczne, 

plenerowe, związane z jedzeniem, a także 

programy z zakresu zdrowia i dobrego 

samopoczucia.

Motywem przewodnim większości 

naszych zajęć będą święta Bożego 

Narodzenia.

Szkoła podstawowa (Junior School) 
w Market Drayton: Śniadanie podawane jest 
od godz. 8.15, a zajęcia kończą się o 12.15.

Centrum SpArC w Bishops Castle: 
Rozpoczęcie o godz. 10.00, a zakończenie 

o 14.00. Obiad podawany będzie o godz. 12.30.

Adres wydarzenia

 Szkoła podstawowa (Junior School) w 
Market Drayton, Alexandra Road, TF9 
3HU

 SpArC, Bishops Castle, SY9 5AY

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 www.facebook.com/
activsportscoaching 

 jason@activ-sports.co.uk

  07400 810400

SEND (Specjalne potrzeby edukacyjne 
i niepełnosprawność) oraz jeśli dzieci otrzymują 
jakąkolwiek dodatkową pomoc w szkole 

Te zajęcia są integracyjne i odpowiednie dla 
dzieci i młodzieży z: 

· trudnościami w uczeniu się 

Przed dokonaniem rezerwacji należy 
skontaktować się z klubem, aby omówić 
potrzeby swojego dziecka.

Płatne miejsca są dostępne dla 
dzieci, które nie kwalifikują się do 
do programu HAF w Bishops Castle, 
SpArC.  Zajęcia odbywają się w 
godzinach 10.00-14.00 (szczegóły 
na stronach organizatorów) 

10 £ za dzień, gotówką w dniu zajęć 

 jason@activ-sports.co.uk lub 
wypełniając formularz zgłoszeniowy 
danego dnia

http://www.facebook.com/activsportscoaching
http://www.facebook.com/activsportscoaching


2 Rada Miasta Broseley
Zakres wiekowy 5-10 lat ▼

Zabawy świąteczne HAF

Świąteczne zajęcia obejmujące wizytę 

św. Mikołaja i darmowy prezent dla 

wszystkich obecnych dzieci.

Adres wydarzenia

 Birchmeadow Centre, Birchmeadow 
Road, Broseley TF12 5LP 

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 www.broseley-tc.gov.uk

 admin@broseley-tc.gov.uk

 01952 882172

BEZPŁATNE miejsca: Ten klub świąteczny 
jest darmowy dla dzieci objętych 
programem HAF, jak i dzieci spoza 
programu, które zostały zakwalifikowane na 
innej podstawie. Miejsca dla uprawnionych 
dzieci nieobjętych programem HAF są 
finansowane przez Radę Miasta Broseley. 

Więcej informacji na stronie 
www.broseley-tc.gov.uk/.
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http://www.broseley-tc.gov.uk
http://www.broseley-tc.gov.uk/


Chloe Elizabeth Dance 
Company 
Zakres wiekowy 6-15 lat ▲▼ SEND

Świąteczny klub taneczny  

Świąteczny klub oferujący pełne dobrej 

zabawy i energii zajęcia taneczne. 

Wcześniejsze doświadczenie w tańcu 

nie jest wymagane. Dzieci będą tańczyć 

z różnymi choreografami w wielu stylach 

tanecznych. W ofercie również wiele gier, 

nagród i zajęć integracyjnych.

Adres wydarzenia

 Open Space studios CIC, Oswestry 
Library, Arthur Street, Oswestry, 
SY11 1JN

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie 

HAF

 www.cedc.co.uk

 Chloe_elizabeth_dance@hotmail.com 

  07874 331313

SEND (Specjalne potrzeby edukacyjne 
i niepełnosprawność) oraz jeśli dzieci otrzymują 
jakąkolwiek dodatkową pomoc w szkole 

Te zajęcia są integracyjne i odpowiednie 
dla dzieci i młodzieży z: 

· potrzebami sensorycznymi 
· upośledzeniem słuchu  
· neuroróżnorodnością 
· potrzebami społecznymi i emocjonalnymi

Wsparcie indywidualne - dzieci 
uczestniczące w zajęciach w towarzystwie 
własnej osoby wspomagającej będą miały 
dostęp do wszystkich atrakcji (niestety 
wsparcie indywidualne nie jest finansowane 
w ramach programu HAF). 

Przed dokonaniem rezerwacji należy 
skontaktować się z klubem, aby omówić 
potrzeby swojego dziecka. 

Płatne miejsca są dostępne dla dzieci, które 
nie kwalifikują się do do programu HAF. 

Płatne sesje dla dzieci powyżej 6. roku życia. 
Poniedziałek-czwartek, godz. 10.00-15.00. 
25 £ dziennie, w tym obiad.

We wtorki i środy oferujemy zajęcia 
dla młodszych tancerzy w wieku 
4 i 5 lat, których zapraszamy od godz. 
11.00 do 13.00. Opłata wynosi 15 £, 
wliczając obiad.  
Rezerwacje na www.cedc.co.uk

3

CHLOE ELIZABETH
DANCE COMPANY

http://www.cedc.co.uk


Educating Kids 
Outdoors 
Zakres wiekowy 6-13 lat ✦ 

Klub świąteczny EKO 
Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież 
kochających zabawy na świeżym 
powietrzu, którzy chcą miło spędzić 
czas z przyjaciółmi, poznać przyrodę, 
budować kryjówki, palić ogniska, 
tworzyć wspaniałą sztukę przyrodniczą 
i eksplorować świat na zewnątrz, 
bez względu na pogodę! 

Dzieci i młodzież będą mieć okazję do 
poszukiwania niesamowitych przygód, 
nabycia umiejętności przetrwania w 
dziczy, tworzenia szalonych dzieł sztuki 
i zabawy z przyjaciółmi pod uważnym 
nadzorem naszych kochających przyrodę 
(i wykwalifikowanych w zakresie szkół 
leśnych) liderów EKO na rozległych 
terenach Weston Park. Każdego dnia 
przedstawiamy historię „od pola do 
widelca”, zbierając i przygotowując z 
dziećmi i młodzieżą warzywa i gotując 
na ognisku pyszny i zdrowy posiłek.

Adres wydarzenia

 Weston Park, Weston-Under-Lizard, Nr. 
Shifnal, TF11 8LE 

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 www.ekolearning.org.uk 

 info@ekolearning.org.uk  
natasha@ekolearning.org.uk

 07876 658467 

4

Płatne miejsca są dostępne dla dzieci, które 
nie kwalifikują się do do programu HAF.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.30, 
a kończą o 16.00. Opłata wynosi 35 £, 
wliczając obiad. Za dodatkową opłatą 
w wysokości 5 £ mona zarezerwować 
blok poranny w godz. 9.00-10.30. W cenie 
przekąska. 

Rezerwacje na stronie www.ekolearning.
org.uk/for-parents-families/eko-holiday-
clubs-weston-park/ 

13

Pr
og

ra
m

 S
H

RO
PS

H
IR

E 
H

AF
 

(Z
aj

ęc
ia

 i w
yż

yw
ie

ni
e 

w
  

ok
re

si
e 

pr
ze

dś
w

ią
te

cz
ny

m
) 

http://www.ekolearning.org.uk
http://www.ekolearning.org.uk/for-parents-families/eko-holiday-clubs-weston-park/%20
http://www.ekolearning.org.uk/for-parents-families/eko-holiday-clubs-weston-park/%20
http://www.ekolearning.org.uk/for-parents-families/eko-holiday-clubs-weston-park/%20


Grow Cook Learn 
Zakres wiekowy 4-11 lat ▼

Odkrywcze Boże Narodzenie i świąteczne 

rękodzieło 

Odkrywcze Boże Narodzenie - Idź na 

łąkę i zgromadź naturalne materiały do 

wykorzystania w pracach plastycznych: 

ozdobach i upominkach. Upiecz 

ciasteczka, zrób karmnik i domek dla 

owadów. Zbuduj schronienie i weź udział 

w biegu na orientację. 

Bożonarodzeniowe rękodzieło - 

świąteczne prace plastyczne i gry 

bożonarodzeniowe - dołącz do nas 

21 grudnia.

Adres wydarzenia

 Shropshire Hills Discovery Centre, School 
Road, Craven Arms, SY7 9RS 

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 www.shropshirehillsdiscoverycentre.co.uk 

 discovery.centre@growcooklearn.co.uk

 01588 676060

Płatne miejsca są dostępne dla dzieci, które 
nie kwalifikują się do do programu HAF.

W godz. 9.00-13.00 cena wynosi 9,50 £. 

Wizyta w dowolnym momencie w 
godzinach 11.00-16.00 kosztuje 4,40 £, 
dla dzieci w wieku 4-11 lat pod opieką. 

Aby zarezerwować miejsce, należy 
skontaktować się telefonicznie z Shropshire 
Hills Discovery Centre pod numerem 
01588 676060

5

http://www.shropshirehillsdiscoverycentre.co.uk


Harlescott Grange 
Community Hub 
Zakres wiekowy 5-16 ▲▼ SEND

Wydarzenia okołoświąteczne 

W naszej ofercie znajdzie się 

wiele radosnych zajęć o tematyce 

bożonarodzeniowej, w tym rękodzieło, 

pieczenie i świąteczny magiczny pokaz.

Adres wydarzenia

 Harlescott Grange Community Hub, Kynaston 
Road, Shrewsbury, SY1 3JR 

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 hgcommunityhub@gmail.com 

 07821 082872

SEND (Specjalne potrzeby edukacyjne 
i niepełnosprawność) oraz jeśli dzieci otrzymują 
jakąkolwiek dodatkową pomoc w szkole 

Te zajęcia są integracyjne i odpowiednie 
dla dzieci i młodzieży z: 

· trudnościami w uczeniu się 
· niepełnosprawnością fizyczną 

Przed dokonaniem rezerwacji należy 
skontaktować się z klubem, aby omówić 
potrzeby swojego dziecka. 

Płatne miejsca są dostępne dla dzieci, które 
nie kwalifikują się do do programu HAF 

5 £ za 4-godzinną sesję. 

Aby dokonać rezerwacji, należy 
skontaktować się z Nadine Brooks na adres 
poczty elektronicznej: hgcommunityhub@
gmail.com lub telefonicznie pod numerem: 
07821 082872

6
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Szkoła podstawowa 
Highley Community 
Primary School 
Zakres wiekowy 5-11 lat ▼

Zimowa zabawa w szkole Highley 
Świąteczne rękodzieło, poszukiwanie 
skarbów, zabawy ruchowe „muzyczne 
stop”, zajęcia sportowe i więcej. Codzienne 
nagrody punktowe i prezent świąteczny 
dla każdego dziecka. 

Adres wydarzenia

 Szkoła podstawowa Highley Primary 
School, Grasmere Drive, Highley, Shropshire, 
WV16 6EH 

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 www.highleyschool.co.uk

 admin@highleyschool.co.uk

  01746 861541

7

Płatne miejsca są dostępne dla dzieci, 
które nie kwalifikują się do do programu 
HAF. Zapytania można kierować, używając 
powyższych danych kontaktowych.

http://www.highleyschool.co.uk


Inside Out Learning
Zakres wiekowy 4-11 ▲▼ SEND

Zimowe warsztaty leśne 

Dziecko weźmie udział w wielu zajęciach 

pod dachem i na świeżym powietrzu. 

Będzie mieć możliwość wykonania 

kreatywnych ozdób świątecznych 

z papieru, tkanin i materiałów 

pochodzących z recyklingu. Odkryje leśny 

ogród i skosztuje czegoś pysznego przy 

ognisku. Dzień zakończymy tradycyjnymi 

grami towarzyskimi.

Adres wydarzenia

 Tyły Kościoła Metodystów (Methodist 
Church), The Hermitage Centre, Belle Vue 
Road. Shrewsbury, SY3 7NL

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 www.inside-out-learning.co.uk

 inside-out-learning@outlook.com

  07816 357025 

8

SEND (Specjalne potrzeby edukacyjne 
i niepełnosprawność) oraz jeśli dzieci otrzymują 
jakąkolwiek dodatkową pomoc w szkole

Te zajęcia są integracyjne i odpowiednie 
dla dzieci i młodzieży z: 

· trudnościami w uczeniu się 
· niepełnosprawnością fizyczną  
· potrzebami sensorycznymi 
· upośledzeniem wzroku 
· upośledzeniem słuchu 
· neuroróżnorodnością 
· potrzebami społecznymi i emocjonalnymi 

Wsparcie indywidualne - omawiane 
indywidualnie (niestety nie jest finansowane 
w ramach programu HAF) 

Przed dokonaniem rezerwacji należy 
skontaktować się z klubem, aby omówić 
potrzeby swojego dziecka. 

Płatne miejsca są dostępne dla dzieci, 
które nie kwalifikują się do do programu HAF. 
Od 9.00 do 15.00, 30 £, w cenie obiad. 

Rezerwacje na stronie www.inside-out-
learning.co.uk
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http://www.inside-out-learning.co.uk
http://www.inside-out-learning.co.uk
http://www.inside-out-learning.co.uk


Szkoła Lacon Childe 
Zakres wiekowy 5-14 ▲▼ SEND

Atrakcje świąteczne w Lacon 

Zajęcia sportowe, plastyczne i kulinarne dla dzieci 

i młodzieży w wieku od 5 do 14 lat.

Adres wydarzenia

 Lacon Childe School, Love Lane, Cleobury Mortimer, DY148PE 

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 www.lacon-childe.org.uk

 Kristien.wood@laconchildeschool.co.uk

  07977 135508 

Płatne miejsca są dostępne 
dla dzieci, które nie kwalifikują 
się do do programu HAF.

15 £ za dzień. 

E-mail: Kristien.wood@
laconchildeschool.co.uk

SEND (Specjalne potrzeby edukacyjne 
i niepełnosprawność) oraz jeśli dzieci 
otrzymują jakąkolwiek dodatkową pomoc 
w szkole

Te zajęcia są integracyjne 
i odpowiednie dla dzieci i młodzieży z: 

· trudnościami w uczeniu się 

Przed dokonaniem rezerwacji należy 
skontaktować się z klubem, aby 
omówić potrzeby swojego dziecka. 

9

http://www.lacon-childe.org.uk


Oswestry Community 
Action – Qube 
Zakres wiekowy 7-14 lat ▲▼ SEND

Qube HAF 

Oswestry Community Action – Qube 

zaprasza do udziału w zajęciach w 

okresie ferii zimowych. Każdy z naszych 

czterogodzinnych warsztatów to okazja do 

udziału w wielu zajęciach, między innymi 

plastycznych, sportowych i różnych grach. 

10

Płatne miejsca są dostępne dla dzieci, które 
nie kwalifikują się do do programu HAF.

Więcej informacji na stronie: 
www.qube-oca.org.uk.

SEND (Specjalne potrzeby edukacyjne 
i niepełnosprawność) oraz jeśli dzieci otrzymują 
jakąkolwiek dodatkową pomoc w szkole

Przed dokonaniem rezerwacji należy 
skontaktować się z klubem, aby omówić 
potrzeby swojego dziecka. 

Adres wydarzenia

 Eastern Oswestry Community Centre, 
Cabin Lane, Oswestry, SY11 2LQ

 Qube, Oswald Road, Oswestry, SY11 1RB 

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 www.qube-oca.org.uk

 info@qube-oca.org.uk / g.manning-bentley@

qube-oca.org.uk

  01691 656882
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http://www.qube-oca.org.uk
http://www.qube-oca.org.uk
http://www.qube-oca.org.uk


Szkoła leśna Park Hall 
Zakres wiekowy 4-8 lat ▲▼ SEND

Klub HAF przy szkole leśnej Parkhall 

Zapraszamy na farmę i skorzystanie ze 

świątecznego połączenia doświadczenia 

i bogatej oferty szkoły leśnej Park Hall. 

Oferujemy nasze sztandarowe prace 

w drewnie, budowanie schronień, gry 

terenowe „Poszukiwacze” i gotowanie na 

ognisku, a także świąteczne rękodzieło, 

a na koniec zawsze gorący posiłek do 

wyboru w naszej kawiarence.

Adres wydarzenia

 Park Hall Countryside Experience, Burma Road, 
Whittington, SY11 4AS

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 Parkhallforestschool.co.uk

 parkhallforestschool@outlook.com

 07539 964719 

11

Płatne miejsca są dostępne dla dzieci, 
które nie kwalifikują się do do programu HAF  

Sesje w godz. 9.00-13.00. 
25 £ za dziecko. 
Rezerwacje na stronie bookwhen.com/
parkhallforestschool

SEND (Specjalne potrzeby edukacyjne i 
niepełnosprawność) oraz jeśli dzieci otrzymują 
jakąkolwiek dodatkową pomoc w szkole

Te zajęcia są integracyjne i odpowiednie dla dzieci i 
młodzieży z: 

· trudnościami w uczeniu się  
· potrzebami sensorycznymi  
· upośledzeniem wzroku  
· upośledzeniem słuchu 
· neuroróżnorodnością  
· potrzebami społecznymi i emocjonalnymi

Wsparcie indywidualne - (może zostać 
zaoferowane, jeśli zostanie sfinansowane 
przez podmiot zewnętrzny - niestety nie jest 
finansowane w ramach programu HAF). 

W przypadku zapewnienia finansowania 
wsparcia indywidualnego oferujemy: 
opiekę osobistą i podawanie leków. 

Dzieci uczestniczące w zajęciach w 
towarzystwie własnej osoby wspomagającej 
będą miały dostęp do wszystkich 
atrakcji. Rodzice nie są ubezpieczeni jako 
opiekunowie indywidualni. 

Przed dokonaniem rezerwacji należy 
skontaktować się z klubem, aby omówić 
potrzeby swojego dziecka. 

http://Parkhallforestschool.co.uk
http://bookwhen.com/parkhallforestschool
http://bookwhen.com/parkhallforestschool


Passmaster Coaching 
Zakres wiekowy 5-11 ▲▼ SEND

Klub oferujący zajęcia 

sportowe i ruchowe przy szkole 

podstawowej Mount Pleasant, 

Shrewsbury i St. Lawrence, 

Church Stretton 

Odpowiednie dla dzieci w wieku 

od 5 do 11 lat. Zapewnimy jeden 

gorący posiłek w czasie obiadu lub 

bufet. Dodatkowo: Zajęcia plastyczne 

i techniczne, takie jak wykonywanie 

prac z odpadów, lepienie z modeliny, 

gry planszowe, puzzle, Lego, malowanie 

i ciche miejsce do odpoczynku! Nasi 

doświadczeni pracownicy zaangażują 

Państwa dzieci w wiele zajęć kształcących 

umiejętności sportowe (prowadzonych 

przez dzieci) lub gry zespołowe. 

Przez 4 dni programu będziemy 

oferować też zajęcia specjalne, takie jak 

joga i taniec. Dzieci będą własnoręcznie 

przygotowywać zdrowe, domowe 

przekąski.

Adres wydarzenia

 Szkoła podstawowa Mount Pleasant Primary, 
Whitemere Road, Shrewsbury, SY1 3BY 

 Szkoła podstawowa St Lawrence CE Primary 
School, Shrewsbury Road, Church Stretton, 
SY6 6EX 

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 www.passmastercoaching.co.uk

 tinadean.passmastercoaching@outlook.com

 07958 636546 

12 Płatne miejsca są dostępne dla dzieci, które 
nie kwalifikują się do do programu HAF

W dni powszednie w okresie ferii szkolnych, 
w godzinach 8.30-16.00, cena 16 £ za dzień.

Rezerwacje na stronie 
www.passmastercoaching.co.uk

SEND (Specjalne potrzeby edukacyjne 
i niepełnosprawność) oraz jeśli dzieci otrzymują 
jakąkolwiek dodatkową pomoc w szkole

Te zajęcia są integracyjne i odpowiednie 
dla dzieci i młodzieży z: 

· trudnościami w uczeniu się  
· upośledzeniem słuchu  
· neuroróżnorodnością 

Przed dokonaniem rezerwacji należy 
skontaktować się z klubem, aby omówić 
potrzeby swojego dziecka. 
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http://www.passmastercoaching.co.uk


School's Out! Activity 
Club 
Zakres wiekowy 4-12 lat ▲▼ SEND

Świąteczne rękodzieło 

Będziemy prowadzić 

serię zajęć 

rękodzielniczych 

o tematyce świątecznej, w tym tworzenie 

kartek i kalendarzy. W naszej ofercie 

znajdą się gry o tematyce świątecznej 

oraz wiele okazji do zabaw prowadzonych 

przez dzieci wewnątrz i na zewnątrz.

Adres wydarzenia

 School’s Out! Activity Club Ltd, 55 Green End, 
Whitchurch, SY13 1AJ 

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 Schoolsout72@yahoo.com

 07726 274728 

13
Płatne miejsca są dostępne dla dzieci, które 
nie kwalifikują się do do programu HAF.

Sesje są elastyczne, obowiązuje opłata 
godzinowa w wysokości 4,25 £. Więcej 
informacji można uzyskać, pisząc na adres: 
Schoolsout72@yahoo.com.

SEND (Specjalne potrzeby edukacyjne 
i niepełnosprawność) oraz jeśli dzieci otrzymują 
jakąkolwiek dodatkową pomoc w szkole

Te zajęcia są integracyjne i odpowiednie dla dzieci 
i młodzieży z: 

· niepełnosprawnością fizyczną 
(uwaga: ograniczony dostęp dla 
wózków inwalidzkich)   
· trudnościami w uczeniu się  
· potrzebami sensorycznymi 
· upośledzeniem wzroku   
· upośledzeniem słuchu  
· neuroróżnorodnością 

Przed dokonaniem rezerwacji należy 
skontaktować się z klubem, aby omówić 
potrzeby swojego dziecka.



Rada Miasta 
Shrewsbury 
(Young Shrewsbury) 
Zakres wiekowy 10-16 ▲▼ SEND

Young Shrewsbury (Młodzi w Shrewsbury) 
Młodzieżowy zespół roboczy Rady 

Miasta Shrewsbury (Young Shrewsbury) 

planuje zorganizowanie wielu atrakcji 

w luźnej atmosferze nauki w lokalnym 

centrum Grange w Harlscott. Wśród 

planowanych atrakcji mogą się znaleźć 

taniec i dyskoteka, zajęcia plastyczne, 

przygotowywanie posiłków i gotowanie, 

organizowanie wizyt i pogadanek. 

Zajęcia sportowe na hali sportowej mogą 

obejmować tenis stołowy, bilard i softball. 

Zajęcia sportowe na świeżym powietrzu 

zależne będą od pogody.

14
SEND (Specjalne potrzeby edukacyjne 
i niepełnosprawność) oraz jeśli dzieci otrzymują 
jakąkolwiek dodatkową pomoc w szkole

Te zajęcia są integracyjne i odpowiednie 
dla dzieci i młodzieży z:

· trudnościami w uczeniu się  
· upośledzeniem słuchu 
· neuroróżnorodnością 

Przed dokonaniem rezerwacji należy 
skontaktować się z klubem, aby omówić 
potrzeby swojego dziecka. 

Adres wydarzenia

 The Grange Centre, Mount Pleasant Road, 
Harlescott, Shrewsbury, 
SY1 3SW

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 www.shrewsburytowncouncil.gov.uk

  andy.hall@shrewsburytowncouncil.gov.uk

 01743 344800 or 07976 020819
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http://www.shrewsburytowncouncil.gov.uk


Shrewsbury Town FC 
Foundation 
Zakres wiekowy 5-12 ▲▼ SEND

Program bożonarodzeniowy HAF 2022 

Każdy dzień będzie wypełniony 

wieloma zajęciami z różnych dyscyplin 

sportowych, takich jak zbijak, piłka 

ręczna, tag rugby, krykiet, piłka nożna 

i wiele więcej. Prowadzimy warsztaty 

edukacyjne dotyczące zdrowia, żywienia 

i dobrego samopoczucia, aby zwiększać 

wiedzę i świadomość uczestników w tych 

obszarach. Będą odbywać się również 

zajęcia plastyczne i rękodzielnicze, 

a dzieci odwiedzi Lenny i Penny. 

Wystarczy założyć odpowiedni sportowy 

strój, (owinąć ciepło) trampki na 

sztuczną murawę, zimową kurtkę, a my 

zapewniamy świetną ZABAWĘ!

Adres wydarzenia

 Shrewsbury Town Football Club, Montgomery 
Waters Meadow, Oteley Road, SY2 6ST 

 Ludlow Football Stadium, Bromfield Road, 
Ludlow, SY8 2BN 

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 www.foundationstfc.co.uk/what-we-do/

 admin@foundationstfc.co.uk

 01743 289177 wew. 216

15

SEND (Specjalne potrzeby edukacyjne 
i niepełnosprawność) oraz jeśli dzieci otrzymują 
jakąkolwiek dodatkową pomoc w szkole

Te zajęcia są integracyjne i odpowiednie 
dla dzieci i młodzieży z:

· upośledzeniem słuchu  
· neuroróżnorodnością  
· potrzebami społecznymi i emocjonalnymi 

Przed dokonaniem rezerwacji należy 
skontaktować się z klubem, aby omówić 
potrzeby swojego dziecka. 

Płatne miejsca są dostępne dla dzieci, 
które nie kwalifikują się do do programu HAF. 
Szkółki piłkarskie będą czynne w wybrane 
dni od godz. 9.00 do 15.00, opłata w 
wysokości 14 £ za dzień lub 60 £ za 5 dni, 

Aby dokonać rezerwacji, należy kliknąć 
poniższy link officialsoccerschools.co.uk/
shrewsburytown/shrewsbury-town-
courses/soccer_school.html 

http://www.foundationstfc.co.uk/what-we-do/
http://officialsoccerschools.co.uk/shrewsburytown/shrewsbury-town-courses/soccer_school.html%20
http://officialsoccerschools.co.uk/shrewsburytown/shrewsbury-town-courses/soccer_school.html%20
http://officialsoccerschools.co.uk/shrewsburytown/shrewsbury-town-courses/soccer_school.html%20


Shropshire 
Community Leisure 
Trust 
Zakres wiekowy 5-12, 12+ ▲▼ SEND

Opieka nad dziećmi podczas ferii szkolnych 

W Shrewsbury Sports Village oferujemy 

zajęcia sportowe obejmujące wiele 

dyscyplin. Proponujemy, między innymi, 

kolarstwo, wspinaczkę, gimnastykę, piłkę 

nożną, netball, rękodzieło artystyczne, 

gotowanie i wspólne oglądanie filmów. 

Każdego dnia w programie znajdą się 

zajęcia z różnych dziedzin na różnych 

poziomach umiejętności prowadzone 

przez wyznaczonych trenerów.

Adres wydarzenia

 Shrewsbury Sports Village and Indoor 
Bowls Centre. Sundorne Road, Sundorne, 
Shrewsbury, SY1 4RQ 

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 www.shropshireleisurecentres.com/
shrewsbury-sports-village

  Holly.elizabeth.smith@serco.com

 03450 007002 

16

Płatne miejsca są dostępne dla dzieci, 
które nie kwalifikują się do do programu HAF.

Klub świąteczny Superstars - 
przedłużony dzień 8.00-18.00, 23,00 £. 
Cały dzień 9.00-17.00, 21,90 £. 
Połowa dnia 9.00-13.00 lub 13.00-17.00, 
15,00 £.

Rezerwacje na stronie www.
shropshireleisurecentres.com/shrewsbury-
sports-village

SEND (Specjalne potrzeby edukacyjne 
i niepełnosprawność) oraz jeśli dzieci otrzymują 
jakąkolwiek dodatkową pomoc w szkole

Te zajęcia są integracyjne i odpowiednie 
dla dzieci i młodzieży z: 

· neuroróżnorodnością  
· potrzebami społecznymi i emocjonalnymi 

Wsparcie indywidualne - dzieci 
uczestniczące w zajęciach w towarzystwie 
własnej osoby wspomagającej będą miały 
dostęp do wszystkich atrakcji (niestety 
wsparcie indywidualne nie jest finansowane 
w ramach programu HAF). 

Przed dokonaniem rezerwacji należy 
skontaktować się z klubem, aby omówić 
potrzeby swojego dziecka. 

25

Pr
og

ra
m

 S
H

RO
PS

H
IR

E 
H

AF
 

(Z
aj

ęc
ia

 i w
yż

yw
ie

ni
e 

w
  

ok
re

si
e 

pr
ze

dś
w

ią
te

cz
ny

m
) 

http://www.shropshireleisurecentres.com/shrewsbury-sports-village
http://www.shropshireleisurecentres.com/shrewsbury-sports-village
http://www.shropshireleisurecentres.com/shrewsbury-sports-village
http://www.shropshireleisurecentres.com/shrewsbury-sports-village
http://www.shropshireleisurecentres.com/shrewsbury-sports-village


SYA 
Zakres wiekowy 10-16 (do 18. urodzin 
dla osób z SEND) ▲✦▼ SEND

HAF @ SYA 

W New Lodge, Shrewsbury odbędzie 

się szereg zajęć dla młodzieży, w tym 

wykonywanie prezentów świątecznych, 

sport i gry, pieczenie i jedzenie 

oczywiście, nerfy, walki w dmuchanych 

strojach sumo, łucznictwo, boccie, bilard 

i warsztaty ze zwierzętami. 

W Highley uczestnicy 

będą mieć możliwość 

wzięcia udziału 

w zajęciach 

rękodzielniczych, 

dyskotece i wspólnie zjedzą posiłek. 

W Market Drayton młodzież wykona 

prezenty świąteczne, weźmie udział 

w zajęciach sportowych i warsztatach 

ze zwierzętami.

Adres wydarzenia

 The New Lodge, Upton Lane, Shrewsbury, 
SY2 5RR 

 The Guide Building, Smoke Alley, Highley, 
WV16 6NF

  Phoenix Centre, Drayton Grove, Market 
Drayton, TF9 3AD 

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 sya.org.uk/

  info@sya.org.uk; kerry@sya.org.uk

 0771 0095802 

SEND (Specjalne potrzeby edukacyjne 
i niepełnosprawność) oraz jeśli dzieci otrzymują 
jakąkolwiek dodatkową pomoc w szkole

Te zajęcia są integracyjne i odpowiednie 
dla dzieci i młodzieży z: 

· trudnościami w uczeniu się 
· niepełnosprawnością fizyczną  
· potrzebami sensorycznymi  
· złożonymi potrzebami  
· upośledzeniem wzroku  
· upośledzeniem słuchu 
· neuroróżnorodnością  
· potrzebami społecznymi i emocjonalnymi  
· potrzebami w zakresie komunikacji 
alternatywnej 

Wsparcie indywidualne - Lodge Youth 
Centre jest niewielkich rozmiarów 
i niestety nie ma miejsca dla osób 
towarzyszących uczestnikom i pracowników 
świadczących usługi.

Przed dokonaniem rezerwacji należy 
skontaktować się z klubem, aby omówić 
potrzeby swojego dziecka.

Płatne miejsca są dostępne dla dzieci, 
które nie kwalifikują się do do programu HAF.

5 £ za 4-godzinną sesję. 
Aby dokonać rezerwacji, należy wysłać 
e-maila na adres: Kerry@sya.org.uk

17

http://sya.org.uk/


The Big House Holiday 
Club 
Zakres wiekowy 5-11 ▲▼ SEND

Boże Narodzenie w The 

Big House Holiday Club 

Proponujemy 2 dni 

wspaniałych atrakcji 

obejmujących 

rękodzieło świąteczne, 

wizytę św. Mikołaja 

i elfów, imprezę świąteczną z tradycyjnym 

bożonarodzeniowym obiadem, magiczne 

interaktywne kino i wiele więcej.

18

SEND (Specjalne potrzeby edukacyjne 
i niepełnosprawność) oraz jeśli dzieci otrzymują 
jakąkolwiek dodatkową pomoc w szkole

Te zajęcia są integracyjne i odpowiednie 
dla dzieci i młodzieży z: 

· niepełnosprawnością fizyczną 
· trudnościami w uczeniu się  
· potrzebami sensorycznymi  
· upośledzeniem wzroku  
· upośledzeniem słuchu 
· neuroróżnorodnością  
· potrzebami społecznymi i emocjonalnymi 

Przed dokonaniem rezerwacji należy 
skontaktować się z klubem, aby omówić 
potrzeby swojego dziecka. 

Płatne miejsca są dostępne dla dzieci, 
które nie kwalifikują się do do programu HAF.

30 £ za dziecko, w godz. 9.00-15.00. 
Posiłki za dodatkową opłatą w wysokości 
4,00 £. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji 
prosimy o skorzystanie z powyższych 
danych kontaktowych.

Adres wydarzenia

 Kościół St. Andrews, Church Street, Shifnal, 
TF11 9AB 

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 m.facebook.com/thebighouseholidayclub/

  bighouse@shifnalbenefice.org.uk

 07971 518408
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https://m.facebook.com/thebighouseholidayclub/


Centrum dla młodzieży 
The Bridge Youth Centre 
Zakres wiekowy 12+ ▼

Dzień świątecznych zajęć w Bridge 

Oferujemy młodzieży dzień pełen zajęć, 

prac plastycznych i bożonarodzeniowego 

jedzenia we wtorek, 20 grudnia 

w godzinach 11.00-15.00.

Adres wydarzenia

 52a Whitburn Street, Bridgnorth, WV164QP

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 www.thebridgeyouthcentre.co.uk

 admin@thebridgeyouthcentre.co.uk

 01746 218285

Płatne miejsca są dostępne dla 
dzieci, które nie kwalifikują się do do 
programu HAF. Rezerwacje na stronie 
www.thebridgeyouthcentre.co.uk

19

http://www.thebridgeyouthcentre.co.uk
http://www.thebridgeyouthcentre.co.uk


The Embrace Group 
Zakres wiekowy 4-13 ▲▼ SEND

Klub świąteczny The Embrace 

The Embrace Group oferuje sportowe 

kluby świąteczne w Shrewsbury, Shinfnal 

i Wem. Zapraszamy dzieci i młodzież w 

wieku od 4 do 13 lat na różnorodne zajęcia 

sportowe, rękodzielnicze i integracyjne.

W programie, między innymi, zbijak, 

piłka nożna, tag rugby, koszykówka, 

krykiet, rounders (palant), wide games 

(gra terenowa), tenis, rękodzieło, taniec, 

teatr, integracja.

Zajęcia są zaplanowane i prowadzone 

przez wykwalifikowanych trenerów 

i nauczycieli, co jest gwarancją dobrej 

zabawy i bezpieczeństwa.

Adres wydarzenia

 Szkoła podstawowa Meole Brace C of E 
Primary School, Church Road, Shrewsbury, 
SY3 9HG

 Szkoła podstawowa Greenacres Primary 
School, Rutland, Shrewsbury, SY1 3QG 

 Szkoła podstawowa St Andrews C of E Primary 
School, Park Lane, Shifnal, TF11 9HD 

 Szkoła podstawowa St Peters C of E Primary 
School, Shrubbery Gardens, Wem, SY4 5BX

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 embracegroup.co/services_item/holiday-

club/

 holiday@theembracegroup.co.uk

 01743 650646

20

Płatne miejsca są dostępne dla dzieci, 
które nie kwalifikują się do do programu HAF.

Koszt 18 £ za dziecko, w godz. 
8.30-17.00. Można przywieźć i odebrać 
dziecko w dowolnym momencie 
w powyższych godzinach.

Rezerwacje na stronie embracegroup.co/
services_item/holiday-club/

SEND (Specjalne potrzeby edukacyjne 
i niepełnosprawność) oraz jeśli dzieci otrzymują 
jakąkolwiek dodatkową pomoc w szkole

Te zajęcia są integracyjne i odpowiednie 
dla dzieci i młodzieży z: 

· niepełnosprawnością fizyczną 
· trudnościami w uczeniu się  
· potrzebami sensorycznymi  
· upośledzeniem wzroku  
· upośledzeniem słuchu 
· neuroróżnorodnością  
· potrzebami społecznymi i emocjonalnymi

Przed dokonaniem rezerwacji należy 
skontaktować się z klubem, aby omówić 
potrzeby swojego dziecka.
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The Marches 
Academy Trust 
Zakres wiekowy 5-11 ▲▼ SEND

Wszystkie zajęcia będą skoncentrowane 

wokół zdrowego życia i aktywności. 

Oferta w poszczególny punktach będzie 

nieco inna, ale ogólnie w programie 

znajdą się, między innymi: różne 

dyscypliny sportowe, zdrowe żywienie, 

nauka w plenerze i ogrodnictwo.

Adres wydarzenia

 Szkoła podstawowa Longlands Primary 
School, Market Drayton, TF9 1QU

 Szkoła podstawowa Tilstock C of E Primary 
School, Tilstock, SY13 3JL

 Szkoła podstawowa Grange Primary School, 
Shrewsbury, SY1 3QR

 The Zone Community Hub, TF9 1QU 

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 www.marchesacademytrust.co.uk

 community@mmat.co.uk

 01630 652312 

21 SEND (Specjalne potrzeby edukacyjne 
i niepełnosprawność) oraz jeśli dzieci otrzymują 
jakąkolwiek dodatkową pomoc w szkole

Te zajęcia są integracyjne i odpowiednie 
dla dzieci i młodzieży z: 

· niepełnosprawnością fizyczną 
· trudnościami w uczeniu się 
· upośledzeniem słuchu 
· potrzebami społecznymi i emocjonalnymi 

Przed dokonaniem rezerwacji należy 
skontaktować się z klubem, aby omówić 
potrzeby swojego dziecka. 

http://www.marchesacademytrust.co.uk


The New Saints FC 
Foundation Ltd 
Zakres wiekowy 5-12 lat ▲▼ SEND

Program zimowy HAF w Woodside, Ellesmere, 

Meadows i Rural Village  

Zajęcia świąteczne z posiłkami w szkołach 

podstawowych Woodside Primary School, 

Oswestry; Ellesmere Primary School; 

Meadows Primary School, Oswestry oraz 

w miejscowościach Gobowen, St Martins, 

Weston Rhyn i Whittington.

22

Adres wydarzenia

 Szkoła podstawowa Ellesmere Primary School, 
Elson Road, Ellesmere, SY12 9EU

 Szkoła podstawowa The Meadows Primary 
School, Harlech Road, Oswestry, SY11 2EA

 Szkoła podstawowa Woodside Primary 
School, Gittin Street, Oswestry, SY11 1DT;

 Gobowen Pavillion, Gobowen, Oswestry, 
SY10 7GA

 St Martins Centre, Overton Road, St Martins, 
SY11 3AY

 Weston Rhyn Institute, Weston Rhyn, 
SY10 7RG 

 Whittington Senior Citizens Hall, Whittington, 
Oswestry, SY11 4BW 

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 www.tnsfc.co.uk/foundation/holiday-
activities

 info@tnsfcfoundation.org.uk

 01691 88979

SEND (Specjalne potrzeby edukacyjne 
i niepełnosprawność) oraz jeśli dzieci otrzymują 
jakąkolwiek dodatkową pomoc w szkole

Te zajęcia są integracyjne i odpowiednie 
dla dzieci i młodzieży z: 

· niepełnosprawnością fizyczną 
(w zależności od potrzeb dzieci) 
· trudnościami w uczeniu się 
· potrzebami sensorycznymi 
· upośledzeniem wzroku 
· upośledzeniem słuchu 
· neuroróżnorodnością 
· potrzebami społecznymi i emocjonalnymi

Wsparcie indywidualne - dzieci 
uczestniczące w zajęciach w towarzystwie 
własnej osoby wspomagającej będą miały 
dostęp do wszystkich atrakcji. (Niestety 
wsparcie indywidualne nie jest finansowane 
w ramach programu HAF).

Przed dokonaniem rezerwacji należy 
skontaktować się z klubem, aby omówić 
potrzeby swojego dziecka. 

Bezpłatne miejsca: 

Ten klub świąteczny jest darmowy 
dla wszystkich uczestników.

Wszystkie wydarzenia obejmują cztery 

godziny zabawy, zajęć sportowych, gier 

i innych atrakcji dla dzieci w wieku od 

5 do 12 lat, nad którymi przez cały czas 

czuwać będą wykwalifikowani trenerzy 

i animatorzy młodzieżowi. We wszystkich 

punktach dostępne będą obiekty kryte, a 

w większości również tereny na zewnątrz 

(w zależności od pogody). 

Podczas wszystkich sesji serwowane będą 
darmowe posiłki, nie zabraknie wyzwań 
związanych z jedzeniem. 

Gry i nagrody. Bezpłatnie 
dla wszystkich dzieci.
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http://www.tnsfc.co.uk/foundation/holiday-activities
http://www.tnsfc.co.uk/foundation/holiday-activities


22 Płatne miejsca są dostępne dla dzieci, 
które nie kwalifikują się do do programu HAF

8 £ za sesję popołudniową w godz. 
13.00 – 15.30. Aby dokonać rezerwacji, 
należy wysłać zgłoszenie na adres: 
bookings@trustedcsat.co.uk 

SEND (Specjalne potrzeby edukacyjne 
i niepełnosprawność) oraz jeśli dzieci otrzymują 
jakąkolwiek dodatkową pomoc w szkole

Te zajęcia są integracyjne i odpowiednie 
dla dzieci i młodzieży z: 

· trudnościami w uczeniu się  
· potrzebami sensorycznymi 
· złożonymi potrzebami  
· upośledzeniem wzroku 
· upośledzeniem słuchu 
· neuroróżnorodnością 
· potrzebami społecznymi i emocjonalnymi

Wsparcie indywidualne - omawiane 
indywidualnie (niestety nie jest finansowane 
w ramach programu HAF)

Przed dokonaniem rezerwacji należy 
skontaktować się z klubem, aby omówić 
potrzeby swojego dziecka. 

Trusted Sports' 
Partnership
Zakres wiekowy 5-11 ▲▼ SEND

Zimowy obóz sportowy i aktywności ruchowej 

Trusted Sports' Partnership 

Zapraszamy dzieci w wieku 1-6 lat na 

obóz, który zainspiruje je pod względem 

fizycznym, psychicznym i społecznym 

do osiągania jak najlepszych wyników 

przy jednoczesnym szacunku dla innych 

i środowiska.

Rodzice mogą rezerwować miejsca 

na wybrane dni lub cały tydzień.

Adres wydarzenia

 Szkoła Oldbury Wells School, Bridgnorth, 
WV16 5JD 

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 www.trustedcsat.co.uk

 bookings@trustedcsat.co.uk

 07704 710536

http://www.trustedcsat.co.uk


23  Kościół 
Baptystów 
Wem 
Baptist 
Church 
Zakres wiekowy 3-11  
▲  SEND

Wydarzenia wokół narodzin Pana Jezusa. 

Śpiewanie kolęd dla wszystkich, opowieść 

dla dzieci, spektakl i poszukiwanie 

skarbów oparte na motywach 

bożonarodzeniowych. Jedzenie i picie dla 

całej rodziny oraz paczka z upominkami 

dla dzieci.

Adres wydarzenia

 Millennium Square (obok supermarketu Coop) 
Wem 

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 wembaptistchurch.co.uk

 lizdakin63@gmail.com

 07757 809876

23

Bezpłatne miejsca: 

Zajęcia są darmowe dla wszystkich 
uczestników. 

SEND (Specjalne potrzeby edukacyjne 
i niepełnosprawność) oraz jeśli dzieci otrzymują 
jakąkolwiek dodatkową pomoc w szkole

Te zajęcia są integracyjne i odpowiednie 
dla dzieci i młodzieży z: 

· niepełnosprawnością fizyczną (część skweru) 
· trudnościami w uczeniu się 
· potrzebami sensorycznymi 
· złożonymi potrzebami 
· upośledzeniem wzroku 
· upośledzeniem słuchu 
· neuroróżnorodnością 
· potrzebami społecznymi i emocjonalnymi 
· potrzebami w zakresie komunikacji 
alternatywnej 

Przed dokonaniem rezerwacji należy 
skontaktować się z organizatorem, aby 
omówić potrzeby swojego dziecka. 

Uwaga: To wydarzenie dla całych rodzin, 
oczekujemy, że rodzice i opiekunowie 
zostaną z dziećmi. 
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http://wembaptistchurch.co.uk


Klub młodzieżowy 
Wem Youth Club

Zakres wiekowy 4-16 lat ▲▼ SEND

Program bożonarodzeniowy HAF
W programie znajdą się zajęcia 

rękodzielnicze o tematyce świątecznej, 

pieczenie, sport i gry. Zapewniamy 

posiłek i przekąski.

Zakres wiekowy 4-16 lat (dzieci poniżej 7. roku 

życia pod opieką osoby dorosłej).

24
Adres wydarzenia

 Wem Youth Club, 16 Leek Street, Wem, SY45EP

Dane do rejestracji w bezpłatnym programie HAF

 www.facebook.com/wemyouthie/

 claireglover728@gmail.com

 07917 854280

Bezpłatne miejsca:

Dostępne są bezpłatne miejsca dla dzieci 
i młodzieży niekwalifikujących się do 
programu HAF. Więcej informacji na stronie 
www.facebook.com/wemyouthie/ 

http://www.facebook.com/wemyouthie/
http://www.facebook.com/wemyouthie/%20
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H o l i d a y  A c t i v i t i e s  a n d  F o o d

Przydatne źródła
Odwiedź stronę www.shropshire.gov.uk/HAF, aby zapisać się do 
biuletynu HAF.

Otrzymasz fantastyczne porady, darmowe zasoby, linki do lokalnych 
usług i możliwości.

Skontaktuj się z nami: 
HAF.programme@shropshire.gov.uk  

@ShropFamilyInfo, #HAFSHROPSHIRE, #HAF2022 

www.facebook.com/shropshireFamilyInfo 

Inicjatywa ta jest dostępna w ramach rządowego programu Holiday Activities 
and Food (HAF) (zajęcia i wyżywienie w okresie przedświątecznym) realizowanego 
w całym Shropshire w latach 2021-2024. Więcej informacji na temat tego krajowego 
programu znajduje się na stronach rządowych. 

Rada Shropshire nie ponosi odpowiedzialności 
za zawartość stron internetowych osób trzecich, 
do których linki udostępniamy (choć wszystkie 
linki udostępniane są w dobrej wierze). Wszystkie 
wymienione atrakcje zapewniane są przez 
profesjonalne organizacje oferujące znakomite 
programy wysokiej jakości. 

Wszystkie organizacje posiadają politykę 
bezpieczeństwa, zaświadczenia o 
niekaralności, polisy ubezpieczeniowe 
i oceny ryzyka oraz stosują się do wytycznych 
rządowych dotyczących COVID-19. 

http://HAF.programme%40shropshire.gov.uk
http://www.facebook.com/shropshireFamilyInfo%20
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