
Wakacyjny projekt Tułowickiego Ośrodka Kultury (tel. 77 4600672) 

(zadanie dofinansowane ze środków finansowych Gminy Tułowice) 

 

I tydzień 

27 czerwca do 1 lipca 2016 

 
 

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: 

27 czerwca 2016 

 

1000 - 1400 
 

Pierwszego dnia spotykamy się o godz. 1000 w sali widowiskowej 

TOK. Poznamy się, omówimy wycieczki. Zabawa w plenerze, w 

podchody. Prosimy o dopilnowanie dobrego ubioru dzieci, wygodnego 

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

ośrodka. W chwili zapisu prosimy o deklarację czy dziecko samo 

wraca do domu, czy ze wskazaną dorosłą osobą. 

Wtorek: 

28 czerwca 2016 

905 Goszczowice 

910 Ligota Tułowicka 

915Tułowice 

920Tułowice Małe 

925 Skarbiszowice 

930 Szydłów 

Wyjazd do Opola. Liczba miejsc: 45 (plus 3 opiekunów), (wstęp 

22zł). 

Jedziemy na całodniową wycieczkę, zwiedzimy opolskie ZOO, a 

następnie popłyniemy statkiem po Odrze. Zwiedzanie zaczniemy o 1000, 

na statek wsiądziemy o 1500. Na terenie ogrodu zoologicznego można 

kupić posiłek obiadowy, do domów wrócimy około 1700. Prosimy nie 

wypełniać plecaków chrupkami, czekoladami i innymi słodkimi 

produktami – na podróż klasyczna kanapka, jakieś owoce i napoje. 

Strój dostosowany do pogody i miejsca wycieczki. ZAWSZE 

CZAPKA. 

Środa: 

29 czerwca 2016 
 

1000 - 1400 

 

Plażowanie i zawody sportowe na wesoło. Aby zabawy były ciekawe 

prosimy o przyniesienie własnych kocyków, sprzętu plażowego, kółek 

do pływania, płetw itp. Licząc na dobra pogodę urządzimy plażowanie 

na terenie zielonym TOK. Strój plażowy wskazany – w razie upału 

chłodzimy wodą ;-) 

Czwartek: 

30 czerwca 2016 

 

1000 - 1400 

 

Warsztaty w drewnie. Zajęcia na terenie zielonym przy TOK dla 25 

osób, zapisy w bibliotece. Dla dzieci, które nie będą zapisane a przyjdą 

tego dnia mamy propozycję innych prac plastycznych  - np. z masy 

solnej, papierowej wikliny itp. Strój raczej roboczy ze względu na 

charakter spotkania ;-) 

Piątek: 

1 lipca 2016 

 

950 Goszczowice 

955 Ligota Tułowicka 

1000Tułowice 

1005Tułowice Małe 

1010 Skarbiszowice 

1015 Szydłów 

Wyjazd do wioski indiańskiej Hocioka. Liczba miejsc: 45 (plus 3 

opiekunów), (wstęp 30zł). 

Nasz pobyt w wiosce rozpocznie się o 1130, opłacone spotkanie trwa 2,5 

godziny. Po zabawie poczęstunek (w cenie biletu)-kiełbasa z grilla, 

pieczywo, napój (sklepik z pamiątkami nie jest w cenie programu). W 

zależności od pogody planujemy spędzić czas na świeżym powietrzu i do 

domu wrócić około 1700.  

 

 

http://www.indianieopole.pl/index.html 

 


