Akcja lato 2017
dom kultury "orle gniazdo"
I turnus - [3-7.07.2017] / 8:00-16:00

3.07

Warsztaty artystyczne: ULTRAFIOLET I PANTOMIMA

4.07

Wycieczka do kina

5.07

Olimpiada sportowa na os. Rusa

6.07

Wycieczka do ogrodu ekologicznego „PIKNIK OWOCOWY”

7.07

Letnie Pogotowie Sztuki

II turnus - [10-14.07.2017] / 8:00 - 16:00

10.07

Warsztaty artystyczne: CERAMIKA

11.07

SZALEŃSTWA NAD MALTĄ: zjazdy saneczkowe

12.07

Wycieczka do osady traperskiej w Bolechówku

13.07

FESTIWAL ANIMATOR

14.07

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 2017
dom kultury "orle gniazdo"
III turnus - [17-21.07.2017] / 8:00 - 16:00

17.07

LETNIE POGOTOWIE SZTUKI

18.07

„KROPELKA PO KROPELCE” - wycieczka do Aquanetu

19.07

Wycieczka do Wenecji i Biskupina

20.07

21.07

Wycieczka do kina

Wyjazd na ściankę wspinaczkową

IV turnus - [24-28.07.2017] / 8:00 - 16:00

24.07

WARSZTATY Z SZUFLADKĄ / joga dla dzieci

25.07

ZAMKOWE LATO DLA DZIECI: spektakl na dziedzińcu „KRÓLEWNA ŚNIEŻKA”

26.07

Wycieczka do Ośrodka w Dziewiczej Górze

27.07

Warsztaty w Ogrodzie Botanicznym

28.07

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 2017
dom kultury "orle gniazdo"
V turnus - [31.07-4.08.2017] / 8:00 - 16:00

31.07

1.08

Warsztaty z samoobrony

Wycieczka do Parku Rozrywki "RODZINKA" w Skórzewie

2.08

Wycieczka na basen

3.08

Warsztaty w Ogrodzie Botanicznym

4.08

Wyjazd na ściankę wspinaczkową

VI turnus - [7-11.08.2017] / 8:00 - 16:00

7.08

Joga dla dzieci

8.08

ZAMKOWE LATO DLA DZIECI: spektakl dla dzieci: „PIOTRUŚ PAN”

9.08

Wycieczka do Pałacu w Rogalinie

10.08

11.08

Rejs statkiem po Warcie

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 2017
dom kultury "orle gniazdo"
VII turnus - [21-25.08.2017] / 8:00 - 16:00

21.08

1. Warsztaty ceramiczne (cz. 1), 2. Szaleństwa nad Maltą

1. "CUDOWNA LAMPA ALLADYNA" - spektakl w ramach Zamkowego Lata,

22.08
2. Wycieczka autokarowa do CERiP w Mniszkach

23.08

1. Wycieczka autokarowa do CERiP w Mniszkach, 2. Atrakcja do ustalenia

24.08

Tajemnice Cytadeli - zwiedzanie z najlepszym poznańskim przewodnikiem

25.08

1. Wycieczka do kina, 2. Warsztaty ceramiczne (cz. 2)

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.

