
„ FE RI A D A  2 0 1 3 ” w Tułowickim O środku Kultury 
Zadanie dofinansowane ze środków finansowych Gminy Tułowice 

 

II TYDZIEŃ, tj. od 04 do 08 lutego 2013 
 

Poniedziałek, 04 lutego 2013 
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / teren 

1200 - 1400 Taniec towarzyski w sali widowiskowej TOK. Wymagane obuwie 
zmienne i dobór w pary. Walc angielski, wiedeński, jive i salsa. 

1215 - 1430 Wyjście na basen w Tułowicach, bezpłatny wstęp dla dzieci i 
młodzieży. Codziennie 30 wcześniej zapisanych w siłowni osób. Czas 
pływania: 1230 do 1400. 

1430 - 2100 Siłownia 
1300 - 1700 Możliwość spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do dyspozycji 

chętnych gry planszowe, krzyżówki, kolorowanki dla najmłodszych. 
Internet 1zł/godzinę.  

1300 - 1500 Zajęcia plastyczne – MALOWANIE PORCELANY. Chętni do udziału 
przynoszą ze sobą pędzelki i coś do zdobienia: np. talerzyk, kubek, czy 
wazonik. 

 
1600 – 1730 

SZYDŁÓW, świetlica wiejska 
Karaoke dla chętnych i projekcja multimedialna dla dzieci i młodzieży. 

 

Wtorek, 05 lutego 2013 
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / teren 

1200 – 1400 Taniec towarzyski w Sali widowiskowej TOK. Wymagane obuwie 
zmienne i dobór w pary. Walc angielski, wiedeński, jive i salsa. 

1215 – 1430 Wyjście na basen w Tułowicach, bezpłatny wstęp dla dzieci i 
młodzieży. Codziennie 30 wcześniej zapisanych w siłowni osób. Czas 
na kąpiel: 1230 do 1400. 

1430 – 2100 Siłownia 
1ułowicki1 830 

Ligota 1ułowicki 
840 

Tułowice 850 

Skarbiszowice 900 

Szydłów 910 

Wyjazd na pływalnię Delfin w Krapkowicach. Od 1000 do 1200 
korzystanie z atrakcji parku wodnego (opłata 12zł). 
Liczba miejsc: 45 (plus 4 opiekunów) 
 
Od 22 stycznia 2013 zapisy w bibliotece, w godz. 1300 do 1700 

 

Środa, 06 lutego 2013 
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / teren 

1000 - 1400 Zimowa zabawa w terenie. Śnieg i mróz nie stanowią dla nas 
przeszkody. Grunt to ciepłe buty i wełniane rękawice. Może jeszcze 
sanki i dobra zabawa gotowa. 

1200 - 1400 Taniec towarzyski w sali widowiskowej TOK. Wymagane obuwie 
zmienne i dobór w pary. Walc angielski, wiedeński, jive i salsa. 

1245 – 1400 Wyjście na basen w Tułowicach, bezpłatny wstęp dla dzieci i 
młodzieży. Codziennie 30 wcześniej zapisanych w siłowni osób. Czas 
pływania: 1300 do 1400. 

1300 - 1700 Możliwość spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do dyspozycji 
chętnych gry planszowe, krzyżówki, kolorowanki dla najmłodszych. 
Internet 1zł/godzinę. Możliwe warsztaty plastyczne. 

1430 - 2100 Siłownia 



 

Czwartek, 07 lutego 2013 
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / teren 

1200 - 1400 Taniec towarzyski w sali widowiskowej TOK. Wymagane obuwie 
zmienne i dobór w pary. Walc angielski, wiedeński, jive i salsa. 

1430 - 2000 Siłownia 
1215 - 1430 Wyjście na basen w Tułowicach, bezpłatny wstęp dla dzieci i 

młodzieży. Codziennie 30 wcześniej zapisanych w siłowni osób. Czas 
pływania: 1230 do 1400. 

1200 - 1700 Możliwość spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do dyspozycji 
chętnych gry planszowe, krzyżówki, kolorowanki dla najmłodszych. 
Internet 1zł/godzinę. 

Goszczowice 1010 

Ligota Tułowicka 
1020 

Tułowice 1030 

Skarbiszowice 1040 

Szydłów 1050 

Wyjazd do Heliosa na film „Prawie jak gladiator”, seans rozpoczyna się 
około godz. 1200. Film w technice 3D: Odpłatność 17 zł. 
Liczba miejsc: 45 (plus 4 opiekunów) 
Od 22 stycznia 2013 zapisy w bibliotece, w godz. 1300 do 1700 

 
Piątek, 08 lutego 2013 

Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / teren 

1215 – 1430 Wyjście na basen w Tułowicach, bezpłatny wstęp dla dzieci i 
młodzieży. Codziennie 30 wcześniej zapisanych w siłowni osób. Czas 
pływania: 1230 do 1400. 

1430-2100 Siłownia 
1300 - 1700 Możliwość spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do dyspozycji 

chętnych gry planszowe, krzyżówki, kolorowanki dla najmłodszych. 
Internet 1zł/godzinę. 

1000 - 1400 Zakończenie „Feriady”, wspólne pieczenie kiełbasek, ziemniaków. 
Zabawy na terenie TOK. 

 
W przypadku nie korzystania z wyjazdu, pieniądze nie będą zwracane (dokonujemy 
wcześniejszych rezerwacji miejsc). Wolne miejsce na liście wycieczki osoba rezygnująca 
może zaproponować innej. Wtedy rozliczenie nastąpi bezpośrednio między zapisanym 
uczestnikiem a nową osobą, która pojedzie na wycieczkę. 

 

Zmianę taką należy zgłosić w celu przygotowania oświadczenia – zgody rodzica na 
udział i uaktualnienia listy osobowej wycieczki. 
 

Tułowicki Ośrodek Kultury, ul. Świerczewskiego 8 
Tel.: 77 4600672 


