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         O fundacji 
Jednym z głównych celów Fundacji Strefa Mocy jest 
promowanie latawców jako formy rodzinnej rekreacji na 
świeżym powietrzu oraz rozwój sportów latawcowych. 
Naszą pasją chętnie się dzielimy organizując różnorodne 
zajęcia związane z latawcami. 

 Prowadzimy warsztaty budowania i puszczania 
latawców z różnych okazji i dla różnych grup wiekowych.  
„Latawce wolności” - projekt z okazji 25 rocznicy 
Wyborów ’89 został wybrany jedną z 15 najlepszych 
inicjatyw europejskich upamiętniających to wydarzenie. 
Podczas  warsztatów „Żuławskie latawce” razem z 
Klubem Nowodworskim propagowaliśmy tradycję i 
kulturę Żuław. W lecie na Wyspie Sobieszewskiej 
stworzyliśmy strefę latawców, w której prowadziliśmy 
rodzinne warsztaty umilając plażowanie przybyłym 
turystom. Nasze zajęcia organizujemy przy 
najróżniejszych okazjach: zabaw sołeckich, festynów 
szkolnych, lokalnych świąt (Święto Pieczonego Dzika w 
Krynicy Morskiej), bo każda okazja do promowania 
latawców jest dla nas dobra! 

Oprócz warsztatów organizujemy pokazy latawców. W 
Sztutowie i Kątach Rybackich wrześniową tradycją stał 
się już KITEWEEKEND, czyli weekend z latawcami, 
podczas którego prezentujemy najróżniejsze rodzaje 
latających konstrukcji. Z naszymi latawcami jeździmy 
także na wszystkie najważniejsze festiwale i imprezy: 
Międzynarodowy Festiwal Latawców w Łebie, 
Adrenalina na Pałukach, Karnawał  „Fruwające Ryby”.   
W 2014 roku zorganizowaliśmy Amber Kite Festiwal w 
Mikoszewie, który zgromadził ponad 30 uczestników z 
całej Europy.  

W ramach działalności odpłatnej Fundacji prowadzimy 
pokazy i różnorodne zajęcia w formie warsztatów. Nasze 
umiejętności i doświadczenie pozwoliły na 
przygotowanie bardzo ciekawej oferty dla szerokiej 
grupy odbiorców, która na pewno Państwa zainteresuje. 
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Warsztaty latawcowe 
Proponujemy warsztaty konstruowania, ozdabiania i puszczania latawców 
dostosowane do wieku, zaangażowania i liczby uczestników, miejsca 
przeprowadzania zajęć oraz możliwości finansowych organizatora w kilku 
wariantach.  

Każdy z warsztatów prowadzi od dwóch do sześciu osób (w zależności od liczby 
uczestników). Poprzedzamy je wstępem wyjaśniającym zasadę unoszenia się 
latawców w powietrzu, przedstawiającym niezwykle ciekawą historię latających 
konstrukcji oraz prezentującym „na żywo” najróżniejsze rodzaje latających cudek:   
od oryginalnych, starochińskich latawców ręcznie wykonanych, poprzez ultralekkie 
latawce akrobacyjne, latawce bojowe, służące do bitew powietrznych, najróżniejsze 
latawce pokazowe do pompowanych powerkite’ów służących do uprawiania 
kitesurfingu o powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych. 

Długość trwania zajęć dostosowujemy do wieku, zaawansowania uczestników i 
rodzaju latawców, jakie podczas nich powstają. Zazwyczaj jest ok. 2 godz. przy 
najprostszych latawcach i ok. 4-5 godz. przy latawcach bardziej zaawansowanych.  

GWARANTUJEMY, że latawce wykonane podczas naszych warsztatów polecą :) 

 

Latawce dla niecierpliwych  
Składamy proste latawce z jednej kartki papieru, 
przyklejamy patyczek z bambusa, doczepiamy 
ogon, wiążemy nitkę i….gotowe!!!  
Latawiec w kilka minut??? To możliwe :) 
To opcja dla dużej ilości osób nastawionych na 
prosty, szybki, jednorazowy efekt - na imprezach 
plenerowych, piknikach itp. „Kilkuminutowe” 
latawce mają jeszcze jedną zaletę: latają ZAWSZE 
bez względu na siłę wiatru. Konstrukcja jest na tyle 
lekka, że wystarczy podbiec, aby latawiec wzbił się w 
powietrze przy zupełnie bezwietrznej pogodzie lub 
nawet w większym pomieszczeniu. Na każdej kartce 
można nanieść (nadrukować) hasło imprezy, logo 
organizatora itp. 
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Latawce dla artystów  
Latawce mogą stać się środkiem artystycznego 
wyrazu. Wystarczy popuścić wodze wyobraźni, 
żeby wyczarować na nich najbardziej fantastyczne 
wzory. Smok? Motylek? A może uśmiechnięty 
klaun?  
Latawce malajskie o typowym kształcie deltoidu z 
białym poszyciem przeznaczone do ozdabiania 
specjalnym farbami lub pisakami. Doskonałe do 
organizowania warsztatów tematycznych,  
związanych z konkretnym świętem, rocznicą, 
symbolem itp. Dostępne są trzy wersje poszycia: 
pergamin, folia lub materiał nylon.  
Latawce pergaminowe są najmniej trwałe, ale najłatwiej je ozdabiać, można użyć do 
tego farbek, kredek, mazaków. Folia jest bardziej trwała, do ozdoby poszycia 
używamy wodoodpornych mazaków. Latawce wykonane z nylonu to profesjonalne 
konstrukcje wielorazowego użytku (każdy latawiec posiada pokrowiec do 
przechowywania), które można znaleźć w sklepach. Do malowania poszycia 
przeznaczone są także wodoodporne mazaki. Na białym poszyciu latawców jest 
możliwy nadruk logo itp. 

 

Latawce dla ambitnych  
Latawce dają najwięcej radości wtedy, kiedy samodzielnie 
się je skonstruuje. Mierzenie, wycinanie, sklejanie, 
ozdabianie dają niesamowicie dużo frajdy. A moment, kiedy 
nasz latawiec wreszcie unosi się w powietrzu…. 100% 
satysfakcji!!! 

Najbardziej pracochłonne i czasochłonne warsztaty 
wymagające od uczestników cierpliwości i podstawowych 
umiejętności manualnych. Proponujemy kilka wzorów 

latawców, które można wykonać samodzielnie lub w grupach na podstawie 
przygotowanych przez nas planów i szablonów. Konstrukcja latawców to pręty i rurki 
z włókna szklanego lub węglowego, a poszycie w zależności od zaawansowania 
uczestników – folia i pergamin (dla początkujących) lub profesjonalny materiał nylon 
RIP STOP (wymaga szycia na maszynie – dużo bardziej czasochłonny, dedykowany na 
warsztaty cykliczne). 
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Porównanie  latawców: 
RODZAJ 

POSZYCIA 
WYMIAR 

w  cm. 
POZIOM 

TRUDNOŚCI  

CZAS 
KONSTRUOW

ANIA/  
OZDABIANIA  

METODA 
OZDABIANIA 

NADRUK 
CENA 

za  
1 szt.  

 Latawce dla niecierpliwych
KOLOROWY 

PAPIER 
21/26 

 
ok. 

15 minut 
- bezpłatny  2 zł  

 Latawce dla artystów

PERGAMIN 54/52 
 

Czas 
złożenia 

ok. 15 min 
+ czas 

ozdabiania  

farby wodne, 
farby 

plakatowe, 
kredki,  

f lamastry,  
mazaki  

Dodatkowo 
płatny  

(w za leżności  
od wielkośc i  

i  i lośc i  
ko lo rów )  

10 zł  

FOLIA 54/52 
 

Czas 
złożenia 

ok. 15 min 
+ czas 

ozdabiania  

mazaki 
wodoodporne 

Dodatkowo 
płatny  

(w za leżności  
od wielkośc i  

i  i lośc i  
ko lo rów )  

10 zł  

NYLON 68/58 
 

Czas 
złożenia 

ok. 15 min 
+ czas 

ozdabiania  

mazaki 
wodoodporne, 

specjalna 
mieszanka 

farb  

Dodatkowo 
płatny  

(w za leżności  
od wielkośc i  

i  i lośc i  
ko lo rów )  

20 zł  

Latawce dla ambitnych  
FOLIA 

(3 wzory) 

w 
zależnośc

i  od 
wzoru  

 
min.  

90 min 

naklejane 
kształty z 

foli i  
- 

ok. 
20 zł  

KOLOROWY 
PERGAMIN, 
+ wstążka, 

organza 
(2 wzory) 

w 
zależnośc

i  od 
wzoru  

 

 

min.  
100 min 

naklejane 
kształty z 

pergaminu  
- 

ok. 
20 zł  

NYLON 
RIP STOP 
(4 wzory) 

w 
zależnośc

i  od 
wzoru  

 

 

min. 
3-4 godz.  

naszywane 
kształty z 
materiału  

- 
od 

35 zł  
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Pokazy latawców 
 

Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe do warsztatów proponujemy pokaz latawców. Posiadamy 
kilkadziesiąt wyjątkowo widowiskowych latawców: ogromne ryby, 20-metrową ośmiornicę, 
obracające się turbiny i rotory oraz inne latające cuda. Pokaz latawców jest świetną propozycją na 
festyny rodzinne z okazji dnia dziecka, dnia wiosny, lata, ekologiczne itp. Ilość i rodzaj 
wypuszczanych przez nas latawców są zależne od wielkości terenu, oddalenia od wysokich 
budynków i drzew oraz od warunków wiatrowych.  

 

   

   

 

Koszt prowadzenia warsztatów i pokazów uzależniony jest od ilości uczestników, umiejscowienia 
zajęć, rodzaju konstruowanych latawców i odległości od naszego miejsca zamieszkania (w 
powiecie nowodworskim nie doliczamy opłaty za dojazd). Ostateczną wycenę ustalamy po 
kontakcie z zainteresowanymi.  

Jesteśmy organizacją pozarządową i działamy non-profit. Środki pozyskane z działalności 
odpłatnej w formie warsztatów i pokazów wykorzystujemy WYŁĄCZNIE na cele statutowe naszej 
fundacji. Więcej o Fundacji, którą prowadzimy, można dowiedzieć się na naszej stronie 
www.fundacjastrefamocy.pl. 

Z a p r a s z a m y  d o  w s p ó ł p r a c y !   
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Galeria  naszych  działań 
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