Akcja lato 2018
dom kultury "orle gniazdo"
I turnus - [2-6.07.2018] /7:30-16:00
2.07

Warsztat tworzenia karykatury

3.07

Letnie Pogotowie Sztuki - Stary Browar

4.07

Wycieczka autokarowa do Wioski Norweskiej ARENDEL

5.07

Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim, autorem książki „Ocean to pikuś”

6.07

Olimpiada sportowa na stadionie OLIMP

II turnus - [9-13.07.2018] / 7:30 - 16:00
9.07

Spektakl teatralny dla dzieci/spacer nad Maltę

10.07

Projektowanie z Minecraft - zajęcia komputerowe

11.07

Wycieczka autokarowa do wioski Silverado City

12.07

11. MFFA ANIMATOR - wycieczka do kina

13.07

Wyjazd na kręgielnię

U W A G A !!!
Uprzejmie informujemy, że karty kwalifikacyjne wypełniają rodzice, prosimy o podanie numeru telefonu (komórkowego, domowego
lub służbowego). Dzieci powinny codziennie mieć ze sobą legitymację szkolną. W dni upalne prosimy o zaopatrzenie dzieci w stroje
plażowe i krem z filtrem. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć. Informacje dot. zmiany programu
podajemy dzieciom na bieżąco.

Akcja lato 2018
dom kultury "orle gniazdo"
III turnus - [16-20.07.2018] / 7:30 - 16:00
16.07

Warsztaty gitarowe/warsztaty rękodzielnicze

17.07

Letnie Pogotowie Sztuki - Cytadela

18.07

Wycieczka autokarowa do Ośrodka Edukacyjnego „Łysy Młyn”

19.07

Warsztaty kulinarne w PIZZA HUT

20.07

Wyjazd na kręgielnię

IV turnus - [23-27.07.2018] / 7:30 - 16:00
23.07

Warsztaty kulinarne/warsztaty taneczne

24.07

ZAMKOWE LATO DLA DZIECI: spektakl na dziedzińcu zamkowym

25.07

Wycieczka do Folwarku Konnego w Hermanowie

26.07

Park linowy - wycieczka do Starego Zoo

27.07

Wyjazd na kręgielnię

U W A G A !!!
Uprzejmie informujemy, że karty kwalifikacyjne wypełniają rodzice, prosimy o podanie numeru telefonu (komórkowego, domowego
lub służbowego). Dzieci powinny codziennie mieć ze sobą legitymację szkolną. W dni upalne prosimy o zaopatrzenie dzieci w stroje
plażowe i krem z filtrem. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć. Informacje dot. zmiany programu
podajemy dzieciom na bieżąco.

Akcja lato 2018
dom kultury "orle gniazdo"
V turnus - [30.07-3.08.2018] / 7:30 - 16:00
30.07

Warsztaty z samoobrony

31.07

ZAMKOWE LATO DLA DZIECI: spektakl na dziedzińcu zamkowym

1.08

Wycieczka autokarowa na pływalnię w Swarzędzu

2.08

Warsztaty w Muzeum Narodowym w Poznaniu

3.08

Wyjazd na kręgielnię

VI turnus - [6-10.08.2018] / 7:30 - 16:00
6.08

Warsztaty artystyczne/warsztaty BREAK DANCE

7.08

Zwiedzanie drukarni/zajęcia w sali edukacyjnej OGNIK

8.08

Wycieczka autokarowa do Deli Parku

9.08

Wycieczka do Centrum Symulacji Medycznej

10.08

Wyjazd na kręgielnię

U W A G A !!!
Uprzejmie informujemy, że karty kwalifikacyjne wypełniają rodzice, prosimy o podanie numeru telefonu (komórkowego, domowego
lub służbowego). Dzieci powinny codziennie mieć ze sobą legitymację szkolną. W dni upalne prosimy o zaopatrzenie dzieci w stroje
plażowe i krem z filtrem. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć. Informacje dot. zmiany programu
podajemy dzieciom na bieżąco.

Akcja lato 2018
dom kultury "orle gniazdo"
VII turnus - [20-24.08.2018] / 7:30 - 16:00
20.08

Pokazy ratownictwa specjalistycznego

21.08

Warsztaty gitarowe/warsztaty artystyczne

22.08

Atrakcja do ustalenia

23.08

Zajęcia sportowe na korcie tenisowym

24.08

Wyjazd na kręgielnię

VIII turnus - [27-31.08.2018] / 7:30 - 16:00
27.08

Warsztat tworzenia komiksu

28.08

Projektowanie z Minecraft - zajęcia komputerowe

29.08

Wycieczka autokarowa na pływalnię w Swarzędzu

30.08

Wycieczka do kina

31.08

Wyjazd na kręgielnię

U W A G A !!!
Uprzejmie informujemy, że karty kwalifikacyjne wypełniają rodzice, prosimy o podanie numeru telefonu (komórkowego, domowego
lub służbowego). Dzieci powinny codziennie mieć ze sobą legitymację szkolną. W dni upalne prosimy o zaopatrzenie dzieci w stroje
plażowe i krem z filtrem. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć. Informacje dot. zmiany programu
podajemy dzieciom na bieżąco.

