
Wakacyjny projekt Tułowickiego Ośrodka Kultury (tel. 77 4600672) 

(zadanie dofinansowane ze środków finansowych Gminy Tułowice) 

 

II tydzień 3 do 7 lipca 2017  

 

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. 
 

Poniedziałek: 

3 lipca 2017 

 

1000 - 1400 
 

Gra wiejska „Szukaj agenta”. Spotykamy się w holu TOK. Zabawa w 

terenie. W podziale na grupy będziemy dążyć do odnalezienia 

wszystkich punktów, wywiązania się z przygotowanych zadań. Dobre 

obuwie to podstawa, przyda się kondycja i plecak z kanapką i napojem. 

Wtorek: 

4 lipca 2017 

 

Goszczowice 900 

Ligota Tułowicka 910 

Tułowice 920 

Tułowice Małe 925 

Skarbiszowice 930 

Szydłów 935 

Wyjazd do Krasiejowa. Liczba miejsc: 45 (plus 3 opiekunów) 

Zbiórka w holu TOK o godz. 910. Godzina powrotu uzależniona 

jest od pogody, stawiamy na wycieczkę całodniową. Zabawę na 

miejscu zaczynamy o godz.1100. W cenie biletu wiele zobaczymy ale i 

pobawimy się na placu zabaw, możemy korzystać z Jurajskiej plaży i 

Parku Rozrywki (za wyjątkiem maszyn uruchamianych za pomocą 

monety lub żetonu ). Będziemy na bieżąco obserwować pogodę i 

prognozy, jeżeli będzie nam sprzyjała możemy wykorzystać akwen 

wodny do kąpieli. 

Środa: 

5 lipca 2017 
 

1000 - 1400 

 

Zabawy rozmaite. Spotkamy się w sali widowiskowej, skąd 

wyposażeni w nasze latawce udamy się na stadion Unii Tułowice gdzie 

podejmiemy próbę wzniesienia naszych latawców. Również na murawie 

planujemy sportową rywalizację. Jak najbardziej można wziąć ze sobą 

ulubione piłki, paletki czy inne akcesoria sportowe. 

Czwartek: 

6 lipca 2017 

Goszczowice 815 

Ligota Tułowicka 825 

Tułowice 835 

Tułowice Małe845 

Skarbiszowice850 

Szydłów 900 

Wycieczka do Bierkowic. W Muzeum Wsi Opolskiej poznamy gry i 

zabawy z zagrody śląskiej.  Zbiórka w holu TOK o godz. 825. 

Planowany powrót do Tułowic ok. 1430. 
W podziale na dwie grupy, od godz. 1000. Spędzimy czas na świeżym 

powietrzu. Przydadzą się nieduże kocyki lub maty, gdyby zmęczeni 

uczestnicy chcieli odpocząć. Oczywiście ekwipunek wycieczkowy, 

napoje, kanapki. 

Piątek: 

7 lipca 2017 

 

1000 - 1400 

 

Plażowanie i zawody sportowe na wesoło. Aby zabawy były ciekawe 

prosimy o przyniesienie własnych kocyków, sprzętu plażowego, kółek 

do pływania, płetw itp. Licząc na dobra pogodę urządzimy plażowanie 

na terenie zielonym TOK. Strój plażowy wskazany – w razie upału 

chłodzimy wodą ;-) 

http://www.juraparkkrasiejow.pl/park-rozrywki
http://www.juraparkkrasiejow.pl/park-rozrywki

