Wakacyjny plan zajęć ph. „Kulturalne wakacje”

25.06 piątek godz. 16.30 i 18.30
Klub Spotkań Filmowych
30.06 środa godz. 10.00 – 13.00
Plastyczne wyzwania - Decupage. Zapoznanie z regulaminem zajęć. Zabawy interaktywne oraz
integracyjne.
1.07 czwartek godz. 11.00 – 14.00
Otwarte Warsztaty Taneczne dla dzieci i młodzieży wiek min. 8 lat
2.07 piątek
Blok zajęć dla młodszych dzieci ( od 4,5 lat)
godz. 16.00 Warsztaty taneczne, plastyczne, zabawy i animacje
godz. 18.00 Klub Spotkań Filmowych
6.07. wtorek godz. 7.00
Wycieczka autokarowa do Wrocławia. Hydropolis, Stare Miasto, Ostrów Tumski.
W przypadku braku chętnych na wycieczkę autokarową odbędzie się wycieczka rowerowa.
7.07 środa godz. 10.00 – 13.00
Plastyczne wyzwania - Collage – znana postać. Gry, zabawy, animacje dla dzieci.
8.07 czwartek godz. 11.00 – 14.00
Warsztaty wokalne wiek uczestników od 7 lat.
12.07 poniedziałek godz. 10.00 i godz. 12.00
Warsztaty ceramiczne godz. 12.00 grupa dziecięca (od 6 lat) godz. 10.00 grupa dorosłych.
Każda grupa może liczyć do 10 osób. Warsztaty prowadzone przez Fundację Zamiast.
13.07 wtorek godz. 11.00 – 14.00
Otwarte Warsztaty Taneczne dla dzieci i młodzieży wiek od 8 lat
13.07 wtorek godz. 18.00 Klub Spotkań Filmowych
14.07. godz. 10.00 – 13.00
„Rower mój przyjaciel” – wycieczka szlakiem ZPK. W przypadku niesprzyjającej aury będzie wybrany
inny termin.
16.07 piątek godz. 16.00 – 19.00
godz. 16.00 Warsztaty kreatywne ph. „Zbudujemy hotele dla pszczół”. Warsztaty prowadzone przez
Fundację EXCALIBUR. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona.
Godz. 18.00 Spektakl teatralny „Baśń o sobotniej górze” wystawiony przez Małe formy teatralne
„Widowisko” z Krakowa. Wstęp wolny.

20.07 wtorek godz.10.00
Wyzwania plastyczne „ Wirujące obrazy”.
Godz. 11.00 Klub Spotkań Filmowych.
21.07 środa godz. 10.00
Wycieczka - Muzeum Dywizjonu 303 Napoleon. Koszt wycieczki: 14 zł bilet ulgowy/ przy grupie 20
osób, 5 zł/osoba lekcja historyczna dotycząca zbiorów muzealnych oraz historii bitwy o Anglię, dojazd
( uzgadniany)
22.07 czwartek godz. 10.00 – 13.00
Zmagania plastyczne ph. „ Las w słoiku”. Gry, zabawy, animacje dla dzieci.
23.07 piątek godz. 18.00
Klub Spotkań filmowych
27.07 wtorek godz. 10.00
Plastyczne wyzwania „ Bądź jak artysta”
około godz. 11.20 Klub Spotkań Filmowych
28.07 środa godz. 9.00 – 13.00
Rower mój przyjaciel – wycieczka ph. Mandale.
29.07 czwartek godz. 11.00 – 14.00
Warsztaty wokalne wiek uczestników od 7 lat.
3.08. godz. 8.00
Wycieczka autokarowa – miasteczko westernowe Twinpigs w Żorach
Uwaga ważne!
Wakacyjny plan zajęć – „ Kulturalne wakacje z MGDK”
Podajemy ramowy, wakacyjny plan zajęć. W planach mamy jeszcze inne zajęcia, ale podamy
informacje w późniejszym terminie.
Na zajęcia wakacyjne obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona.
Ewentualne zmiany w planie wakacyjnym będą umieszczane dzień wcześniej na Facebooku. Wszelkie
informacje można pod numerem telefonu 530 712 199.
Sierpień – od 23 sierpnia zajęcia otwarte i zapisy do nowych grup, oraz kontynuowanie zajęć stałych
grup. Realizacja projektu Przystanek Musical.
W związku z prowadzeniem zajęć rodzice/opiekunowie wszystkich uczestników zajęć wypełniają:
- Zgodę – Oświadczenie Rodzica Opiekuna na uczestnictwo w zajęciach wakacyjnych
- Deklarację Rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2020 Dyrektora
MGDK w Działoszynie z dnia 16.06.2020 r.)
- Oświadczenie Rodziców/Opiekunów prawnych (Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/2020 Dyrektora
MGDK w Działoszynie z dnia 16.06.2020 r.)
Deklaracje można pobrać ze strony internetowej www.mgdkdzialoszyn.pl (zakładka COVID-19) lub
wypełnić osobiście w siedzibie MGDK. Wszystkie deklaracje muszą być dostarczone przed
przyjęciem dziecka na zajęcia wakacyjne.

