
 

Wakacyjne spotkania w Tułowickim Ośrodku Kultury 

(tel. 77 4600672) 

(zadanie dofinansowane ze środków finansowych Gminy Tułowice) 

 

II tydzień 8 do 12 lipca 2019 

 

 

Prosimy rodziców aby dzieci jadąc na wycieczki nie brały ze sobą sprzętów, które nie są konieczne. 

Grupowa wycieczka to niejednokrotnie szybkie przemieszczanie się i brak możliwości kontroli czy 

ktoś czegoś nie zostawił. Istotny dla nas, opiekunów, jest prawidłowo spakowany plecak, ze względu 

na rodzaj wycieczki, na którą jedziemy. 

 

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: 

8 lipca 2019 

 

1000 - 1400 
 

 

Wycieczka piesza do Ligoty Tułowickiej. Zabawy na boisku i w 

świetlicy wiejskiej. Prosimy o dopilnowanie dobrego ubioru dzieci, 

wygodnego obuwia i nakrycia głowy. Po wspólnej zabawie dzieci będą w 

siedzibie ośrodka.  

Wtorek: 

9 lipca 2019 
 

605 Goszczowice 

610 Ligota Tułowicka 

615Tułowice 

620Tułowice Małe 

625 Skarbiszowice 

630 Szydłów 

 

Piknik na Florydzie.  Liczba miejsc 27 (plus 3 opiekunowie). Weźmiemy 

udział w XIX Pikniku. Zabawa na terenie jednostki wojskowej, na basenie 

w Brzegu i Zamku Piastów. Basen – wymagany strój kąpielowy, ręcznik!!! 

Dziewczynki z długimi włosami powinny mieć czepki lub suszarki do 

włosów (dla tak dużej ilości dzieci na terenie basenu jest za mało 

suszarek). Każde dziecko powinno mieć nakrycie głowy w razie upałów. 

Dzieci otrzymają grochówkę w godzinach południowych oraz słodki 

poczęstunek i wodę. Koszt wycieczki 20zł. 

Powrót do Tułowic około 1700.  

Środa: 

10 lipca 2019 
 

900 - 1400 
 

 

Wycieczka rowerowa do Niemodlina – sala edukacyjna straży 

pożarnej. 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.  

Czwartek: 

11 lipca 2019 

Goszczowice 1020 

Ligota Tułowicka 

1030 

Tułowice 1040 

Skarbiszowice 1050 

Szydłów 1100 

Wycieczka do Opola, do kina „Sekretne życie zwierzaków domowych 

2”. Liczba miejsc 27 (plus 3 opiekunowie). Umawiamy się na seans 

rozpoczynający się około godz. 1200. Film trwa 1,5 godz. Dopiero kiedy 

będzie wiadoma godzina seansu będziemy mogli określić czas powrotu.  

Koszt wycieczki 20zł. 

 

Piątek: 

12 lipca 2019 

 

1600 - 1900 
 
 

 

Festyn na zakończenie wakacji. Zabawy na terenie zielonym przy TOK,  

Do dyspozycji dzieci dmuchany tor przeszkód i kino sferyczne, w którym 

będzie można zobaczyć 4 projekcje. Przy sprzyjającej pogodzie zabawy na 

świeżym powietrzu. Przynosimy własne koce, prowiant i napoje. 


