
„ F E R I A D A  2 0 1 5 ” w Tułowickim Ośrodku Kultury
II TYDZIEŃ, tj. od 26 do 30 stycznia 2015

Poniedziałek, 26 stycznia 2015
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / teren

1215 - 1430 Basen w Tułowicach – zbiórka na basenie, 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. 

1100 – 1230
SZYDŁÓW, świetlica wiejska
Projekcja multimedialna dla dzieci i młodzieży.

1300 - 1430 SKARBISZOWICE, świetlica wiejska
Projekcja multimedialna dla dzieci i młodzieży

Wtorek, 27 stycznia 2015
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / teren

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

1430 – 2100 Siłownia
Goszczowice 
955,
Ligota 
Tułowicka 1005, 
Tułowice 1015, 
Skarbiszowice 
1025,
Szydłów 1035

Wyjazd łączony: do Polanki i na Toropol
Wyjazd do sali zabaw „Polanka”. Korzystanie z atrakcji od 1130 do 1300, 
bilet 10zł.
Liczba miejsc: 20 (plus 2 opiekunów).

Godzinna ślizgawka (1215-1315) na Toropolu w Opolu.  Liczba miejsc: 
25 (plus  2  opiekunów)  Bilet  5zł,  wypożyczenie  łyżew  5zł/godzinę. 
Płatna szatnia 1zł.
Od 12 stycznia 2015 zapisy w bibliotece, w godz. 13  00   do 17  00  

Środa, 28 stycznia 2015
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.

1245 – 1400 Basen w Tułowicach – zbiórka na basenie, 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. 

1430 - 2100 Siłownia



Czwartek, 29 stycznia 2015
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / teren

1430 - 2000 Siłownia
1215 - 1430 Basen w Tułowicach – zbiórka na basenie, bezpłatny wstęp dla dzieci i 

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

Goszczowice 920

Ligota Tułowicka 
930

Tułowice 940

Skarbiszowice 950

Szydłów 1000

Wyjazd na lodowisko na świeżym powietrzu w Nysie. Od 1100 do 1300 

jazda na łyżwach.  Opłata 7zł.  Na miejscu można wypożyczyć łyżwy 
(2,50zł-zniżka dla  osoby z legitymacją  szkolną)  i  naostrzyć (3,50zł). 
www.nor.nysa.pl
Liczba miejsc: 45 (plus 4 opiekunów)
Od 12 stycznia 2015 zapisy w bibliotece, w godz. 13  00   do 17  00  

Piątek, 30 stycznia 2015
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / teren

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

1430-2100 Siłownia
1300 - 1430 TUŁOWICE MAŁE, świetlica wiejska

Projekcja multimedialna dla dzieci i młodzieży.
1300 - 1700 Możliwość  spędzania  wolnego  czasu  w  bibliotece.  Do  dyspozycji 

chętnych  gry  planszowe,  krzyżówki,  kolorowanki  dla  najmłodszych, 
Internet. 

1500 - 1900 Dyskotekowe zakończenie „Feriady”. Zabawa w sali widowiskowej. 
Korzystamy z karnawału, przebrania dobrze widziane.

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
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