
                            
 
20.07.20r/poniedziałek/-   godz. 14.00 – Zajęcia nauki gry na gitarze
                                          godz. 16.00 – Warsztaty foto-klatki ( fotograficzne)
                                          

21.07.20r. / wtorek/-     godz. 14.00 – Warsztaty kulinarne ,,Ciasteczka z cukrem”
                                     godz. 17.00 – Turniej w tenisa stołowego

22.07.20r. /środa/-       godz. 14.00 - Warsztaty plastyczne ,, Figurki z masy solnej”
                                     godz. 16.00 – Warsztaty teatru  cienia
                                     godz. 18.00 – Aerobik
23.07.20.r. /czwartek/  godz.17.00 – Warsztaty fireshow
                                     godz. 18.30 – Scholka

24.07.20r./piątek/ -       godz. 12.00-  Wycieczka rowerowa na Punkt Widokowy
                                     godz. 19.30 - Pilates
   
27.07.20r./poniedziałek/godz. 14.00 – Zajęcia nauki gry na gitarze
                                      godz. 16.00 – Warsztaty Foto-klatki

28.07.20r./wtorek/ -       godz. 14.00 - Warsztaty kulinarne-,,Kopytka”
                                      godz. 17.00 -Konkurs piosenki ( szczegóły na plakatach)

29.07.20r./środa/ -  godz. 14.00 - Warsztaty plastyczne – figurki z masy solnej c.d.
                              godz. 17.00 – Warsztaty teatru cienia

30.07.20r./czwartek/ - godz. 17.00 – Warsztaty fireshow
                                    godz. 18.30 – Scholka

31.07.20r. /piątek/ godz. 12.00 - Wycieczka rowerowa nad jezioro 
                             godz. 19.30 – Pilates

03.08.20r./poniedziałek/ godz. 14.00 – Zajęcia nauki gry na gitarze
                                      godz. 16.00 – Warsztaty  Foto-klatki

04.08.20r. /wtorek/ godz. 14.00 – Warsztaty kulinarne – ,,Rogaliki z dżemem”
                              godz. 17.00 – Turniej warcabowy

                          
05.08.20r./środa/  - godz. 14.00 – Warsztaty plastyczne – Malowanie farbami plakatowymi – prace w terenie
                                godz. 17.00 –Warsztaty  teatru cienia

06.08.20.r./ czwartek/ - godz. 17.00 – Warsztaty fireshow
                                      godz. 18.30 – Scholka

07.08.20r. /piątek/- godz. 12.00 – Wycieczka rowerowa  na zamek w Kwidzynie
                               godz. 19.30 – Pilates

10.08.20r./poniedziałek/ - godz. 14.00 – Zajęcia nauki gry na gitarze
                                          godz. 16.00 – Warsztaty Foto- klatki

11.08.20r. /wtorek/ - godz. 14.00 – Warsztaty kulinarne – ,,Piccerki”
                                 godz. 17.00 – Turniej w Chińczyka



12.08.20r. /środa/ - godz. 14.00 – Warsztaty plastyczne- 
                                                    - ,,Frotaż”- Technika odciskania faktur różnych  przedmiotów
                                godz. 17.00 – Warsztaty t. cienia

13.08.20r. /czwartek/ godz. 17.00 – Warsztaty fireshow
                                  godz. 18.30 – Scholka

19.08.20r./środa/ - godz. 14.00 - Warsztaty plastyczne –,,,Rysowanie nitką”
                              godz. 17.00 – Warsztaty t. cienia

20.08.20r/ czwartek/- godz.17.00 – Warsztaty fireshow
                                   godz.18.30 – Scholka

21.08.20r./piątek/- godz.12.00 – Wycieczka piesza na Pólka . Na miejscu ognisko z kiełbaskami , gry i
                              godz. 19.30 – Pilates

24.08.20r./ poniedziałek/ godz. 14.00 – Zajecia gry na gitarze
                                        godz. 16.00 – Warsztaty Foto -klipu

25.08.20r./wtorek/- godz. 14.00 – Konkurs kulinarny- Moja ulubiona sałatka (szczegóły na plakatach)
                               godz. 17.00 – Turniej w billarda

26.08.20r./środa/ - godz. 14.00 – Konkurs plastyczny. Podsumowanie wszystkich prac.
27.08.20r./czwartek/ godz. 17.00 – Warsztaty fireshow
                                 godz. 18.30 – Scholka

28.08.20r./ piątek/  godz. 14.00 - Turniej w stołowa piłkę nożną
                               godz. 19.30 – Pilates

31.08.20r./poniedziałek /   Podsumowanie wakacji
– Wystawienie spektaklu cienia  w wykonaniu wakacyjnej grupy
– Pokazy fireshow
– Wystawa prac plastycznych wakacyjnej grupy
– Występy muzyczne
– Pokaz multimedialny zdjęć i filmików 
– ognisko 

UWAGA: 

Wszystkie zajęcia  dla dzieci  są bezpłatne. Z uwagi na stosowanie wyznaczonych norm 
bezpieczeństwa wskazane jest  ograniczenie ilości osób na zajęciach. Dlatego  prosimy o 
wcześniejsze zapisy pod tel. 585351818 lub 70 lub osobiście w Domu Kultury w Opaleniu do dnia 
20 lipca wraz z pisemną zgodą  rodziców na udział w zajęciach.
Wycieczki piesze i rowerowe uzależnione od pogody. Udział w turniejach i  konkursach zapisy pół 
godziny przed rozpoczęciem.
Bliższych informacji udziela p. Barbara Rajkowska

,,Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Gminy Gniew w ramach konkursu Granty na 
Kulturę pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Macieja Czarneckiego” 


