Wakacyjny projekt Tułowickiego Ośrodka Kultury (tel. 77 4600672)
(zadanie dofinansowane ze środków finansowych Gminy Tułowice)

II tydzień
4 do 8 lipca 2016
Działanie
Tułowice – jakie piękne okolice. Zabawa w plenerze. Prosimy o
dopilnowanie dobrego ubioru dzieci, wygodnego obuwia i
nakrycia głowy. Po wspólnej zabawie dzieci będą w siedzibie
1000 - 1400
ośrodka.
Wtorek:
Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Przysieczy.
(wstęp 18zł). Liczba miejsc: 45 (plus 3 opiekunów). Jesteśmy
5 lipca 2016
15
10 Goszczowice
umówieni na godz. 1100, zwiedzimy gospodarstwo, spróbujemy
1020 Ligota Tułowicka jeździć konno. Można wziąć prowiant na ognisko (kiełbaski,
pieczywo itp.), organizator rozpali ognisko, ale nie zabezpiecza
1025Tułowice
1030Tułowice Małe
produktów
35
10 Skarbiszowice
1040 Szydłów
http://lipinscy.com.pl/index.php
Data
Poniedziałek:
4 lipca 2016

Środa:
6 lipca 2016
1000 - 1400

Czwartek
7 lipca 2016
1000 - 1400
Piątek
8 lipca 2016
1000 - 1600

Warsztaty pisania gęsim piórem i zabawy z papierem. Zajęcia
na terenie zielonym przy TOK dla 25 osób, zapisy w bibliotece.
Dla dzieci, które nie będą zapisane a przyjdą tego dnia mamy
propozycję innych prac plastycznych - np. z masy solnej,
papierowej wikliny itp. Strój raczej roboczy ze względu na
charakter spotkania ;-)
Warsztaty garncarskie. Zajęcia na terenie zielonym przy TOK
dla 25 osób, zapisy w bibliotece. Dla dzieci, które nie będą
zapisane a przyjdą tego dnia mamy propozycję innych prac
plastycznych - np. z masy solnej, papierowej wikliny. Strój raczej
roboczy ze względu na charakter spotkania ;-)
Wycieczka rowerowa do Lipna na basen (5zł). Ruszamy całą
grupą spod ośrodka. Każdy uczestnik ma sprawny rower
(sprawdzony przed wycieczką), czapkę, preparat odstraszający
komary i kleszcze, wygodną odzież i obuwie – NIE KLAPKI.
Będziemy korzystać z basenu (każde dziecko jest wyposażone w
potrzebne akcesoria-strój kąpielowy, ręcznik, sucha odzież na
przebranie, prowiant, napoje). Godzina powrotu zależy od stanu
grzeczności/zmęczenia dzieci (może zostać przesunięta na
wcześniejszą).
W razie niepogody: zajęcia w sali widowiskowej (od 1000 do
1400) lub w ośrodku.

Podawane godziny są orientacyjne i dotyczą odjazdów z umówionych wcześniej miejsc zbiórki. Jeżeli
kierowca będzie na miejscu wcześniej, czeka do godziny podanej w planie.
W Tułowicach, w dni z wycieczkami spotykamy się w holu TOK 10 minut przed czasem odjazdu.

