__ 29 STYCZNIA (wtorek) ______________
Wyjazd na

Rollkowisko do Opole

• wyjazd godz. 9.00 powrót około
14.oo zbiórka w Domu Kultury
• koszt przejazdu i wstęp z wypożyczeniem rolek 35 zł.
• dzieci zabierają ze sobą kanapki, wodę i drobne kieszonkowe.
- ponadto wycieczka do Radia DOXA
zwiedzimy i dowiemy się jak działa i funkcjonuje radio.

__ 1 LUTEGO (piątek)_________________
Wyjazd
do Kino Bajka w Kluczborku na film:

Ralph Demolka w internecie

wyjazd o godz. 9.00 zbiórka w Domu Kultury powrót około 13.00
koszt przejazdu i biletu 30 zł

Wyjazd dla dorosłych !!

( możliwość zakupienia skarpet na miejscu w cenie 5 zł)

• Dzieci zabierają ze sobą kanapki wodę i drobne
Kieszonkowe
Koszt transportu możne ulec zmianie w zależności od
ilości osób zapisanych na wyjazd.

• Trasa kuligu biegnie przez malownicze tereny rezerwatu przyrody, wzdłuż doliny Białej Wisełki. Pęd koni, pochodnie i wspaniałe widoki wprowadzą Państwa w doskonały nastrój i prawdziwie góralski klimat i sprawią,
że kuligi w Wiśle na długo pozostaną w Waszej pamięci.
• Podczas dwugodzinnej zabawy proponujemy także
ognisko w zadaszonym szałasie, tzw. góralską watrą, z
pieczeniem kiełbasek i beskidzką muzyką. Każdy
uczestnik kuligu może również skosztować gazdowskiego bigosu, kwaśnicy, grillowanego oscypka z żurawiną, oraz napić się herbaty lub (…)
• Koszt wyjazdu 90 zł w tym atrakcje i wyżywienie.
wyjazd godz.10.00 -zbiórka przy Domu Kultury

__ 31 STYCZNIA (czwartek)________________
Białej Wisełki na kulig
oraz zwiedzanie Wisły w

Wyjazd do Domu Kultury

"Dziadek mróz czyli po co
komu zima"
• wyjazd godz,15.00 zbiórka w Domu Kultury
• powrót około godz.17.00
• koszt wyjazdu i biletu 30 zł
Prosimy o wcześniejsze zapisy

•
•
•

•

__ 28 STYCZNIA ( poniedziałek)_____________
Wyjazd do

Parku wodnego

•

w Tarnowskich Górach
• wyjazd godz. 9.00 zbiórka w Domu Kultury powrót około
godz.15.00
• wejście grupowe na 2 godziny.
dzieci zabierają strój suszarkę do włosów ręcznik i
zmienne obuwie kanapki wodę do picia i drobne kieszonkowe.
• koszt przejazdu i wstęp na basen 40 zł
• prosimy o wcześniejsze zapisy
Koszt Transportu możne ulec zmianie w zależności
od ilości zapisanych osób.

• godz. 14.00 -Basen
-dla dzieci z gminy Dobrodzień
wstęp 1 zł

klimatach zimowych.

w Strzelcach Opolskich na spektakl :

•

koszt całego wyjazdu z atrakcjami i posiłkiem 90 zł
dzieci zabierają ze sobą kanapki wodę kieszonkowe i
zmienną odzież.
Zachęcamy do wspólnego wyjazdu rodzinnego
( rodzice, starszy brat babcia ,dziadek )
Podczas kuligu wszystkie dzieci spędzą czas radośnie i bezpiecznie. Doliną Białej Wisełki biegnie szlak
turystyczny, dzięki czemu jest ona zamknięta dla ruchu samochodowego.
Gwarantujemy, że dla każdego dziecka kulig będzie
wydarzeniem pełnym atrakcji. Jedną z takich atrakcji,
która widoczna jest podczas mroźnych zim jest rzeźba lodowa, którą dzieci mogą podziwiać w czasie
przejażdżki.
Po kuligu na wszystkich młodych uczestników naszego kuligu czeka przyjemność pieczenia kiełbasek w
radosnej atmosferze. W ciepłych wnętrzach WATRY –
tak nazywa się chata góralska - nawet w srogą zimę
jest ciepło i przytulnie. Ponadto w kolibie jest ciepła
bieżąca woda oraz nowoczesna toaleta ogrzewana w
środku wraz z ogrzewaniem podłogowym.
Po czasie spędzonym w chacie przejedziemy do centrum Wisły gdzie zwiedzimy Stok narciarski i zaczepimy o "oślą górkę" z której dzieci będą mogły pozjeżdżać pod nadzorem instruktora animatora za dodatkową opłatą koszt 25,- zł. (dobrowolnie)

(Nowość)

• godz. 12.00 - 14.00

Programowanie z Minecraftem

Ceny: 139 zł osoba, zajęcia przez 5 dni po 2 h
Drugie dziecko lub drugi kurs 109 zł

__ 7 LUTEGO (czwartek)___________________
Wyjazd na lodowisko do Lublińca
g.10.00 zbiórka w Domu Kultury
- powrót g.13.00
• koszt wyjazdu wypożyczenie
łyżew 5 zł transport 15zł = 20 zł

————————————————————————————————————————————————————-

• godz. 14.00 -Basen
-dla dzieci z gminy Dobrodzień wstęp 1 zł
• godz. 10.00- 12.00 Robotyka Lego Boost

(Nowość)

• godz. 12.00 - 14.00

Programowanie z Minecraftem

Ceny: 139 zł osoba, zajęcia przez 5 dni po 2 h
Drugie dziecko lub drugi kurs 109 zł

__ 4 LUTEGO ( poniedziałek)________________

Wyjazd do

__ 27 STYCZNIA (niedziela)________________

————————————————————————————————————————————————————-

• godz. 14.00 -Basen
-dla dzieci z gminy Dobrodzień wstęp 1 zł

Kulig w górskiej miejscowości
Wisła, doliną Białej Wisełki.

Parku Trampolin

• zbiórka 9.30 / powrót około 12.20
• koszt wyjazdu 10 zł

Zapraszamy na wspaniały

__ 30 STYCZNIA (środa)_____________________

w Tarnowskich Górach
• Wyjazd godz.9.00 powrót około g.14.00
• Koszt przejazdu i wstępu 50 zł
• Obowiązuje strój sportowy i skarpetki antypoślizgowe

Wyjazd na kręgielnię w Myślinie

• godz. 10.00- 12.00 Robotyka Lego Boost

__ 2 LUTEGO (sobota)___________________

Wyjazd do

__ 6 LUTEGO (środa)_____________________

• godz. 10.00- 12.00

Robotyka Lego Boost
(Nowość)

• godz. 12.00 - 14.00

Programowanie z Minecraftem

Ceny: 139 zł osoba, zajęcia przez 5 dni po 2 h
Drugie dziecko lub drugi kurs 109 zł

__ 8 LUTEGO (piątek) ____________________
• godz.12.oo (około 3 godz.)
Zabawa taneczna na zakończenie ferii
w świetlicy w Kocurach
Zapraszamy wszystkie dzieci
do wspólnej zabawy !!!
W czasie zabawy przewidziany poczęstunek.
————————————————————————————————————————————————————-

• godz. 14.00 -Basen
-dla dzieci z gminy Dobrodzień wstęp 1 zł
• godz. 10.00- 12.00 Robotyka Lego Boost

(Nowość)

• godz. 12.00 - 14.00

__ 5 LUTEGO (wtorek)____________________
Wyjazd na lodowisko do Lublińca

Programowanie z Minecraftem

Ceny: 139 zł osoba, zajęcia przez 5 dni po 2 h
Drugie dziecko lub drugi kurs 109 zł

g.10.00 zbiórka w Domu Kultury
- powrót g.13.00
• koszt wyjazdu wypożyczenie
łyżew 5 zł transport 15zł = 20 zł
———————————————————————
• godz. 14.00 -Basen
-dla dzieci z gminy Dobrodzień wstęp 1 zł
• godz. 10.00- 12.00 Robotyka Lego Boost

(Nowość)

• godz. 12.00 - 14.00

Programowanie z Minecraftem

Ceny: 139 zł osoba, zajęcia przez 5 dni po 2 h
Drugie dziecko lub drugi kurs 109 zł

Pytania, informacji, wątpliwości odpowiemy pod nr,
telefonu 34/3575346 lub 607582909

