
Wakacyjne spotkania w Tułowickim Ośrodku Kultury 

(tel. 77 4600672) 

(zadanie dofinansowane ze środków finansowych Gminy Tułowice) 

 

I tydzień 1 do 5 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. 

Poniedziałek: 

1 lipca 2019 

 

1000 - 1400 
 

 

Pierwszego dnia spotykamy się o godz. 1000 w holu TOK. Poznamy się, 

omówimy wycieczki. Gra miejska - zabawa w plenerze. Prosimy o 

dopilnowanie dobrego ubioru dzieci, wygodnego obuwia i nakrycia głowy. 

Po wspólnej zabawie dzieci będą w siedzibie ośrodka.  

Wtorek: 

2 lipca 2019 
 

Goszczowice 800 

Ligota Tułowicka 810 

Tułowice 820 

Tułowice Małe 825 

Skarbiszowice 830 

Szydłów 835 

 

Wyjazd do Krasiejowa. Liczba miejsc: 27 (plus 3 opiekunów). Koszt 20 

zł. 

Zbiórka w holu TOK o godz. 810. Godzina powrotu uzależniona jest od 

pogody, stawiamy na wycieczkę całodniową. Zabawę na miejscu 

zaczynamy o godz.1000. 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 

(bierzemy stroje kąpielowe i akcesoria). 

Środa: 

3 lipca 2019 
 

1000 - 1400 
 

 

Zabawa na orientację w lesie. Skorzystamy z punktów wyznaczonych 

przez Nadleśnictwo i spróbujemy nie zgubić się w lesie. Posłuchamy 

leśnika i wyruszymy na trasę. Każdy ma czapkę, preparat odstraszający 

komary i kleszcze, wygodną odzież i obuwie Po zabawie odpoczynek na 

terenie zielonym przy TOK.  

Czwartek: 

4 lipca 2019 

Goszczowice 830 

Ligota Tułowicka 840 

Tułowice 850 

Skarbiszowice 900 

Szydłów 910 

Wyjazd do Krapkowic na pływalnię Delfin. Liczba miejsc: 27 (plus 3 

opiekunów), Koszt 20 zł. 

Wejście do wody godz. 1000, pływamy do 1200. Zbiórka w holu TOK o 

godz. 840. Planowany powrót do Tułowic ok.1330. 

 

Piątek: 

5 lipca 2019 

 

1100 - 1500 
 
 

 

Wycieczka rowerowa do Lipna na basen. 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). Jeżeli pogoda nie pozwoli pływać wycieczka rowerowa 

pozostaje aktualna. Powrót do Tułowic około 1500. 
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