
FERIE ZIMOWE 2020
GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOMONINIE I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOMONINIE 

 ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE WYSZCZEGÓLNIONE W PROGRAMIE FERII
Data Godzina Nazwa wydarzenia/zajęć Data zapisu

13 stycznia 

(poniedziałek)

godz. 12.00

godz. 13.00

TEATRZYK DLA DZIECI „PAN TWARDOWSKI“ - Studio Teatralne KRAK-ART

SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM – POKAZ RATOWNICTWA

-stałe zajęcia świetlicowe do wyboru (tenis stołowy, piłkarzyki, kolorowanki, gry planszowe) 

Nie obowiązują zapisy

14 stycznia

(wtorek)

Wyjazd godz. 11:00

 Seans godz.12.00 

WYJAZD DO KINA Remus w Kościerzynie (obowiązują zapisy) 

-stałe zajęcia świetlicowe do wyboru (tenis stołowy, piłkarzyki, kolorowanki, gry planszowe) 

09-13.01.2020

15 stycznia 

(środa)

godz. 12.00 – 14.00 WARSZTATY KULINARNE Z KOŁEM GOPODYŃ WIEJSKICH W SŁAWKACH -

wspólne przygotowywanie pizzy domowej i kruchych ciasteczek (obowiązują zapisy – 25os.)

-stałe zajęcia świetlicowe do wyboru (tenis stołowy, piłkarzyki, kolorowanki, gry planszowe) 

13-14.01.2020

16  stycznia

(czwartek)

godz. 11.00 – 12.30

godz. 12.30 – 13.30

SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE – papieroplastyka (obowiązują zapisy – 30os.)

-stałe zajęcia świetlicowe do wyboru (tenis stołowy, piłkarzyki, kolorowanki, gry planszowe)

Nie obowiązują zapisy

14-15.01.2020

17 stycznia

(piątek)

godz. 12.00 

godz. 13.00

INTERAKTYWNE POKAZY I WARSZTATY EDUKACYJNE  "EduFun"

                                           dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat

I –  POKAZ  ”ALCHEMIA KINA” -  starożytni Alchemicy i ich odkrycia posłużyły m.in.

do  rozwoju  kina.  Inspirując  się  ich  pracą  sporządzimy:  szczekający  wodór,  chemiczną

żarówkę oraz krwawiące serce! (obowiązują zapisy - 25 os.)

II  - POKAZ ”ALCHEMIA KINA”  (obowiązują zapisy  - 25 os.)

-stałe zajęcia świetlicowe do wyboru (tenis stołowy, piłkarzyki, kolorowanki, gry planszowe) 

15-16.01.2020

20  stycznia

(poniedziałek)

I gr.- godz.11.00-11:45

II gr. - godz. 11:45-12:30

godz.13.00

WARSZTATY TANECZNE z Panią Justyną Rekowską „JUST ONE FIT“  (obowiązują

zapisy)

TEATRZYK DLA DZIECI „RUBINOWY KSIĄŻĘ“ - Studio Teatralne KRAK-ART

-stałe zajęcia świetlicowe do wyboru (tenis stołowy, piłkarzyki, kolorowanki, gry planszowe) 

15-17.01.2020

Nie obowiązują zapisy

21  stycznia

(wtorek)

Wyjazd godz. 10:30

 Seans godz.11.30

WYJAZD DO KINA Remus w Kościerzynie (obowiązują zapisy) 16-20.01.2020



I gr.- godz.11.00-11:45

II gr. - godz. 11:45-12:30

WARSZTATY TANECZNE z Panią Justyną Rekowską „JUST ONE FIT“ (obowiązują

zapisy)

-stałe zajęcia świetlicowe do wyboru (tenis stołowy, piłkarzyki, kolorowanki, gry planszowe) 

15-17.01.2020

22  stycznia

(środa)

I gr.- godz.11.00-11:45

II gr. - godz. 11:45-12:30

godz.12.00

WARSZTATY TANECZNE z Panią Justyną Rekowską „JUST ONE FIT“  (obowiązują

zapisy )

MALOWANIE NA SZKLE (obowiązują zapisy – 30os.) - prosimy przynieść ze sobą słoik

o pojemnośći 0,7 lub 1 litr

-stałe zajęcia świetlicowe do wyboru (tenis stołowy, piłkarzyki, kolorowanki, gry planszowe) 

15-17.01.2020

20-21.01.2020

23  stycznia

(czwartek)

I gr.- godz.11.00-11:45

II gr. - godz. 11:45-12:30

Wyjazd godz. 11:00

 Seans godz.12.00 

WARSZTATY TANECZNE z Panią Justyną Rekowską „JUST ONE FIT“  (obowiązują

zapisy)

WYJAZD DO KINA Remus w Kościerzynie (obowiązują zapisy) 

-stałe zajęcia świetlicowe do wyboru (tenis stołowy, piłkarzyki, kolorowanki, gry planszowe)

15-17.01.2020

21-22.01.2020

24  stycznia

(piątek)

godz. 12.00 ZAKOŃCZENIE AKCJI ZIMOWEJ „FERIE 2020“

ZABAWY Z ANIMATOREM i SŁODKI POCZĘSTUNEK

-stałe zajęcia świetlicowe do wyboru (tenis stołowy, piłkarzyki, kolorowanki, gry planszowe) 

Nie obowiązują zapisy

25  stycznia

(sobota)

godz.10.00 XVIII OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY W SZACHACH 

godz. 10.00 - sala GOK Somonino

regulamin na stronie internetowej www.somoninogok.pl

Zapisy na stronie

www.chessarbiter.pl

Uwaga: 
1.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie „Ferie zimowe 2020” (o ewentualnych zmianach poinformujemy na bieżąco). 
2.  Zajęcia i wyjazdy adresowane są do dzieci w wieku szkolnym (od klasy „I” tj. od 7 do 12 lat (roczniki: 2008 - 2013). Dzieci w wieku niższym niż zakładany wiek
szkolny, winny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów. Ponadto dzieci te powinny przebywać pod opieką rodziców lub prawnych
opiekunów w czasie trwania zajęć. 
3.  Dzieci na zajęcia dowożone są przez dorosłych lub przyjeżdżają we własnym zakresie. Organizatorzy nie zapewniają posiłków. 
4. W przypadku wyjazdów, dzieci ponoszą koszty biletu wstępu, organizator natomiast zapewnia dojazd  autokarem i ubezpieczenie. Informacje odnośnie godziny wyjazdów
oraz programy wycieczek i wysokość odpłatności będą podane do wiadomości na kilka dni przed wyjazdem.
5.  Koszty transportu  zorganizowanych  wyjazdów,  spektakli  teatralnych,  zajęć  edukacyjnych  i  warsztatów ponosi  Gminny Ośrodek Kultury i  Gminna Biblioteka  Publiczna
w Somoninie. 
6.  Ilość miejsc na wyjazdy zorganizowane oraz zajęcia oznaczone w planie ferii jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata w biurze  GOK. 
7. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami tel.:  58 684-11-26 i 512-013-606 w godz.: 8.00 – 18.00 oraz na stronie internetowej: wwww.somoninogok.pl i na profilu
Facebook Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie


