
„ F E R I A D A  2 0 1 6 ” w Tułowickim Ośrodku Kultury 

II TYDZIEŃ, tj. od 8 do 12 lutego 2016 
 

Poniedziałek, 8 lutego 2016 
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / teren 

1215 - 1330 Basen w Tułowicach – zbiórka na basenie, bezpłatny wstęp dla dzieci i 

młodzieży. Codziennie 30 wcześniej zapisanych w siłowni osób. Czas 

pływania: 1230 do 1330. 

1430 - 1900 Siłownia 

1300 - 1700 Możliwość samodzielnego 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 

1600 Spektakl teatralny zespołu Art.-Re z Krakowa pt. „Doktor Dolittle 

i przyjaciele”. Przedstawienie w Tułowicach, w sali widowiskowej 

TOK. Wolny wstęp dla wszystkich chętnych. 
 

Wtorek, 9 lutego 2016 
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / teren 

1215 – 1330 Basen w Tułowicach – zbiórka na basenie, bezpłatny wstęp dla dzieci i 

młodzieży. Codziennie 30 wcześniej zapisanych w siłowni osób. Czas 

na kąpiel: 1230 do 1330. 

1300 - 1700 Możliwość samodzielnego spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do 

dyspozycji chętnych gry planszowe, krzyżówki, kolorowanki dla 

najmłodszych, Internet.  

1430 – 2100 Siłownia 
Goszczowice 830 

Ligota Tułowicka 

840 

Tułowice 850 

Skarbiszowice 900 

Szydłów 910 

Wyjazd na pływalnię Delfin w Krapkowicach. Od 1000 do 1200 

korzystanie z atrakcji parku wodnego (opłata 12zł). Zbiórka w holu 

TOK o godz. 840. 

Liczba miejsc: 45 (plus opiekunowie) 

Od 25 stycznia 2016 zapisy w bibliotece, w godz. 1300 do 1700 
 

Środa, 10 lutego 2016 
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / teren 

1215 – 1330 Basen w Tułowicach – zbiórka na basenie, bezpłatny wstęp dla dzieci i 

młodzieży. Codziennie 30 wcześniej zapisanych w siłowni osób. Czas 

pływania: 1300 do 1330. 

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

chętnych gry planszowe, krzyżówki, kolorowanki dla najmłodszych, 

Internet.  

1400 - 1600 

 

Zaczarowana biblioteka. Propozycja zabaw plastycznych, korzystanie 

z dostępnych w bibliotece poradników, eksperymenty i dobra zabawa. 

Uczestnicy zostają w bibliotece pod opieką prowadzących. 

1430 - 1900 Siłownia 
 

 
 



Czwartek, 11 lutego 2016 
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / teren 

1430 - 2000 Siłownia 

1215 - 1330 Basen w Tułowicach – zbiórka na basenie, bezpłatny wstęp dla dzieci i 

młodzieży. Codziennie 30 wcześniej zapisanych w siłowni osób. Czas 

pływania: 1230 do 1330. 

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 25 stycznia 2016 zapisy w bibliotece, w godz. 1300 do 1700 
 

1300 - 1700 Możliwość samodzielnego spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do 

dyspozycji chętnych gry planszowe, krzyżówki, kolorowanki dla 

najmłodszych, Internet.  

 

Piątek, 12 lutego 2016 
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / teren 

1215 – 1330 Basen w Tułowicach – zbiórka na basenie, bezpłatny wstęp dla dzieci i 

młodzieży. Codziennie 30 wcześniej zapisanych w siłowni osób. Czas 

pływania: 1230 do 1330. 

1430-1900 Siłownia 

1300 - 1700 Możliwość samodzielnego spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do 

dyspozycji chętnych gry planszowe, krzyżówki, kolorowanki dla 

najmłodszych, Internet.  

1200 - 1600 Zakończenie „Feriady”. Na dobry początek wyprawa do lasu. Zabawa 

w terenie. Po powrocie ognisko z pieczeniem kiełbasek, gorąca herbata. 

W razie niepogody zajęcia w sali widowiskowej lub na terenie ośrodka. 

 

 

W przypadku nie korzystania z wyjazdu, pieniądze będą zwracane (Państwa wpłaty to 

depozyt na opłaty wejściówek). Wolne miejsce na liście wycieczki osoba rezygnująca 

może zaproponować innej. 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, wew. 22 – Dyrektor Helena Wojtasik, wew. 24 – Anna Rup, 25-

Dorota Olszewska. 


