
Ciekawe 
popołudnia bez 

komputera 
 



  

 

Głównym problemem w naszej gminie 

jest brak zajęć zachęcających 

młode pokolenie  do aktywnego 

spędzania czasu 
 

Chcemy oderwać młodych 

ludzi od komputerów i pomóc 

im rozwijać swoje pasje :)   

   

 



Młodzież coraz częściej przebywa 

przed szklanymi ekranami   

  



Coraz częściej młodzi ludzie spędzają swój wolny 

czas przed komputerem i to pochłania ich 

całkowicie! 

Dane są zaczerpnięte z ankiety, która została przeprowadzona w naszej szkole. 

ILOŚĆ CZASU SPĘDZANEGO PRZED KOMPUTEREM 

36 ANKIETOWANYCH

41%

28%

14%

17%

powyzej 3h dziennie

1-2 h dziennie

do godziny dziennie

kilka godzin w tygodniu



Przepisem na aktywne spędzanie czasu 

wolnego dla młodzieży gimnazjalnej jest 

zorganizowanie pewnych zajęć, które będą 

miały za zadanie zachęcić ich, aby 

aktywnie gospodarowali swój wolny czas. 

Oto propozycje na 

kolejne dni tygodnia: 



Poniedziałkowe popołudnie: 

„ABC gotowania” 
 

-zajęcia w szkolnej pracowni gastronomicznej 

-nauczycielami uczniowie szkoły 

-nauka gotowania przez zabawę 

-podstawy curvingu 

-degustacja 



Zajęcia gotowania   



Wtorkowe popołudnie: 

„W zdrowym ciele zdrowy 

duch”-czyli rozgrywki 

sportowe 
 

-zajęcia na hali sportowej  

- trenerami  uczniowie szkoły 

-rozgrywki z siatkówki, koszykówki, ping-ponga 

-aerobik 

-zdrowa rywalizacja 
 



Zajęcia sportowe    



Środowe popołudnie: 

„Świat w obiektywie” 
-zajęcia w szkole 

-rozwijanie swoich pasji 

-poznawanie uroków najbliższej okolicy 
 
 
 
 
 



Czwartkowe popołudnie: 

„Przedsiębiorczość  

od podstaw” 
 

-zajęcia w pracowni komputerowej  

-prowadzącymi młodzież szkoły, 

-gry i zabawy tematyczne, 

-zrozumienie „przedsiębiorczości” 



Zajęcia z przedsiębiorczości  



Piątkowe popołudnie: 

„Strzał w dziesiątkę” 
 

-strzelnica w szkole, 

-wykwalifikowany trener, 

-poznanie typów broni, 

-rozładowanie stresu 



Koszty takiego przedsięwzięcia: 

 

-wynajem sal szkolnych - gratis 

-praca „trenerów”- gratis 

-produkty żywnościowe i materiały na 

strzelnicę- ok.100zł/tyg 
 



Skąd wziąć na to 

pieniądze? 



 

Aby rozwiązać ten problem powinniśmy 

zainwestować w telebim, na którym będą 

wyświetlane informacje i płatne reklamy. 

Dzięki temu mieszkańcy będą posiadać większą 

wiedzę na temat najnowszych wydarzeń w gminie. 



Telebim będzie znajdować się 

przy drodze głównej na rynku tak, 

aby mieszkańcy oraz podróżni 

mogli zobaczyć wyświetlane na 

nich informacje i reklamy. 



Nasza młodzież będzie 

na bieżąco kontaktowała 

się z przedstawicielem 

gminy i GOK-u w celu 

opracowania 

najświeższych 

informacji z naszego 

rejonu. 



 

Za możliwość reklamowania 

firm będą pobierane opłaty. 

Dochody uzyskane z reklam 

wyświetlanych na telebimie 

będą przeznaczone wyłącznie 

na koszty utrzymania telebimu 

oraz dofinansowanie zajęć 

pozalekcyjnych dla młodzieży.  



Koszt założenia takiego telebimu: 

-Ekran 1280x960 -ok. 8000zł netto 

-komputer sterujący- 2500zł netto 

-konstrukcja- ok. 1500zł netto 

-montaż i dojazd- w cenie 

KWOTA BRUTTO TO  14 760 ZŁ  

Kupując telebim w wybranej przez nas firmie otrzymamy pełną 

pomoc w zakresie inwestycji, 

poszukiwania reklamodawców, zarządzania, prowadzenia tego 

biznesu. 

 
 

 



Przykładowa kalkulacja przedsięwzięcia: 

 Dochód  1000,- 

cena reklamy na miesiąc to 100,- 

10 firm  reklamujących się 

 Wydatki  

rachunek za prąd ok 400,- miesięcznie 

ubezpieczenie sprzętu ok 100,- miesięcznie 

na zajęcia dla młodzieży zostaje 500,- 

(wystarczy na bieżące wydatki  na popołudniowe 

zajęcia i zostaje na zakup w przyszłości 

dodatkowego sprzętu np. stoły bilardowe itp) 



Dziękujemy za uwagę 

:) 
 


