OFERTA WAKACYJNA 2020 ROKU
OŚRODKA KULTURY GMINY GORLICE FILIA W KWIATONOWICACH.
Oferta zajęć stacjonarnych:
Data
29.06. poniedziałek

Godzina
10:00

Forma zajęć

Miejsce / Uwagi

Warsztaty filcowania na sucho.

Świetlica
Koszt 5 zł. od osoby.

2.07. czwartek
3.07. piątek

9:00
10:00

Zajęcia z recyklingu – wykonanie
koszyczka z plastikowej butelki.

9.07. czwartek
10.07. piątek

9:00
10:00

Warsztaty malowania na szkle –na
butelce lub talerzu wzorów mandala.

13.07. poniedziałek

10:00

Zajęcia artystyczne –obrazek
malowany na płótnie lub blejtramie.

Świetlica
Każdy uczestnik przynosi
ze sobą pustą butelkę
plastikową 1,5 litra.
Świetlica
Każdy uczestnik przynosi
ze sobą szklaną butelkę
po napoju lub talerz
deserowy.
Świetlica
Koszt 5 zł. od osoby

16.07. czwartek
17.07. piątek

9:00
10:00

20.07. poniedziałek
23.07. czwartek

10:00
9:00

27.07. poniedziałek
30.07. czwartek
31.07. piątek

10:00
9:00
10:00

6.08. czwartek
7.08. piątek

10.08. poniedziałek
13.08. czwartek
14.08. piątek
15.08. sobota

Zajęcia artystyczne – obrazek
wykonany metodą mix – media na
desce.

Zajęcia z recyklingu – moje sprawne
ręce – wykonanie koszyczka lub
podstawki z zakrętek.

„Moje sprytne rączki” – warsztaty
wykonanie misia z pomponów.

9:00
10:00

Zajęcia z recyklingu – wykonanie
wiszącego lampiona z butelki
plastikowej.

9:00

Przygotowanie do dożynek.
Dożynki Lokalne

Świetlica
Koszt 5 zł. od osoby.
Świetlica
Każdy uczestnik przynosi
ze sobą w miarę
możliwości jak najwięcej
zakrętek plastikowych
po napojach – mogą być
różne kolory.
Świetlica

Świetlica
Każdy uczestnik przynosi
ze sobą 3 sztuki /o
pojemności 0,5 litra
/butelki po napoju.

Kwiatonowice

16. 08. niedziela
17.08.poniedziałek

10:00

20.08. czwartek
21.08. piątek
27.08. czwartek
28.08. piątek
31.08. poniedziałek

9:00
10:00
9:00
10:00
10:00

Dożynki Gminne
Warsztaty haftu wstążeczkowego.

Kwiatonowice
Świetlica
Koszt 15 zł. od osoby.
Świetlica

Warsztaty artystyczne - wykonanie
domku na słoiku.
Nauka wykonania makramy na słoiku. Świetlica
„Powrót do przeszłości” – nauka
szydełkowania.

Świetlica

Ośrodek Kultury filia w Kwiatonowicach prowadzi już zapisy na wszystkie rodzaje zajęć oraz cały okres
wakacyjny.
Każda chętna osoba będzie mogła skorzystać z zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu oraz zapisie
bezpośrednio w świetlicy /poniedziałek i piątek w godz. od 10:00 do 14:00/ lub telefonicznie.
Zapraszam.

WSPÓLNA OFERTA WYJAZDOWA Z INNYMI FILIAMI OŚRODKA KULTURY GMINY GORLICE.

Data

Opis wycieczki
6 lipca - Grybów

24 lipca - Biecz

3 sierpnia - Stróże

Wycieczka do Zamku Stara Baśń w Grybowie – zwiedzanie zamku,
pieczenie podpłomyków, gry i zabawy rycerskie, grill.
Koszt 45 zł. od osoby.
Wycieczka do Biecza – zwiedzanie Baszty, Muzeum, warsztaty
iluminatorskie, poczęstunek w pizzerii.
Koszt 40 zł. od osoby.
Wycieczka na Ranczo Przyjaciół Przyrody w Stróżach. Zwiedzanie stajni,
przejażdżki konno, gry i zabawy przyrodnicze, warsztaty wikliny
papierowej, grill.
Koszt 45 zł. od osoby.

24 lub 25 sierpnia - Bielanka Plener Malarski w Bielance. Ognisko.
Koszt 15 zł. od osoby.

Liczba osób na wyjazdy jest ograniczona i decyduje kolejność zapisów. Zapisy na wycieczki są prowadzone
do 30 czerwca br.

UWAGA! W Stróżach jest możliwość zrobienia sobie zdjęcia na koniu. Kubek – 15 zł. ze zdjęciem,
koszulka – 25 zł. Kto chce może zabrać sobie dodatkowe pieniądze. Można kupić również watę cukrową
czy popcorn.
Zapraszam.

