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KARTKA  Z  KALENDARZA  -  JAK CIEKAWIE SPĘDZIĆ WAKACJE? 

LIPIEC 2020 

2. tydzień wakacji 

6 lipca  
 

poranek filmowy  

godz. 11.00  

(wstęp wolny - 

Kinoteatr) 

 

zajęcia treningowe 

dla rocznika  

2009-2011 

godz. 16.30 – 18.15 

(stadion miejski) 

7 lipca  
 

warsztaty Tańca  

Hip-Hop  

godz. 10.00  

(15 zł - Kinoteatr) 

 

warsztaty „Poznajemy 

świat” Ameryka 

Południowa -między 

nami Indianami 

godz.11.00  

(20 zł- Kinoteatr) 

 

zajęcia treningowe dla 

dziewcząt z rocznika 

2006-2010  

godz. 17.00 – 18.30  

(stadion miejski) 

8 lipca  
 

poranek filmowy  

godz. 11.00 

(wstęp wolny - 

Kinoteatr) 

 

zajęcia treningowe dla 

roczników 2009-2011 

godz. 16.30 -18.00 

(stadion miejski) 

 

 

 

zajęcia treningowe dla 

roczników 2006-2008 

godz. 17.30-19.00  

(stadion miejski) 
 

9 lipca  
 

warsztaty Tańca  

Hip-Hop  

godz. 10.00  

(15 zł - Kinoteatr) 

 

warsztaty „Podstawy 

pod kubki”  

godz.1 6.00  

(20 zł- Kinoteatr) 

 

 

 

zajęcia treningowe dla 

dziewcząt z rocznika 

2006-2010  

godz. 17.00-18.30 

(stadion miejski) 

 

 

 

10 lipca  
 

zajęcia treningowe dla 

rocznika 2006-2008 

godz. 17.30-19.00 

(stadion miejski) 

11 lipca  
 

Warsztaty 

modelarskie  

godz. 9.00  

(wstęp wolny – Dom 

Kultury) 

 

Rajd Kijkowy  

i XII Rajd 

Rododendrona 

„Zamek Kąty 2020”  

(dla wszystkich 

członków – 

pierwszeństwo mają 

członkowie PTTK- 

ilość ograniczona) 
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3. tydzień wakacji 

13 lipca  
 

poranek filmowy  

godz. 11.00  

(wstęp wolny - 

Kinoteatr) 

 

 
 

14 lipca  
 

warsztaty Tańca  

Hip-Hop  

godz. 10.00  

(15 zł -Kinoteatr) 

 

warsztaty „Podstawy 

szydełkowania”  

godz. 16.00  

(15 zł- Kinoteatr) 

 

 

zajęcia treningowe dla 

rocznika 2006-2010  

godz. 17.00 – 18.30  

(stadion miejski) 
 

 

15 lipca  
 

poranek filmowy  

godz. 11.00 

(wstęp wolny- 

Kinoteatr) 

 

zajęcia treningowe dla 

roczników 2009-2011 

godz. 16.30 -18.00 

(stadion miejski) 

 

 

zajęcia treningowe dla 

roczników 2006-2008 

godz. 17.30-19.00  

(stadion miejski) 
 

16 lipca  
 

warsztaty Tańca  

Hip-Hop  

godz. 10.00  

(15 zł- Kinoteatr) 

 

warsztaty „Wicie 

wianków”  

godz. 16.00  

(20zł- Kinoteatr) 

 

 

zajęcia treningowe dla 

dziewcząt z rocznika  

2006-2010  

godz. 17.00-18.30  

(stadion miejski) 
 

17 lipca  
 

zajęcia treningowe dla 

rocznika 2006-2008 

godz. 17.30-19.00 

(stadion miejski) 

18 lipca  
 

Warsztaty 

modelarskie  

godz. 9.00  

(wstęp wolny – Dom 

Kultury) 
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4. tydzień wakacji 

20 lipiec  
 

poranek filmowy 

godz. 11.00  

(wstęp wolny - 

Kinoteatr) 

 

 

zajęcia treningowe 

dla rocznika  

2009-2011 

godz. 16.30 – 18.15 

(stadion miejski) 
 

21 lipiec  
 

warsztaty Tańca  

Hip-Hop  

godz. 10.00  

(15 zł - Kinoteatr) 

 

 

warsztaty „filcowa 

biżuteria”  

godz. 16.00  

(20 zł - Kinoteatr) 

 

 

zajęcia treningowe dla 

roczników 2012-2013 

godz. 16.30 -17.45 

(stadion miejski) 

 

zajęcia treningowe dla 

rocznika dziewcząt 

2006-2010  

godz. 17.00 – 18.30 

(stadion miejski) 

22 lipiec  
 

poranek filmowy  

godz. 11.00   

(wstęp wolny - 

Kinoteatr) 

 

 

warsztaty plastyczne 

godz. 17.00  

(wstęp wolny - 

Kinoteatr) 

 

 

zajęcia treningowe dla 

roczników 2009-2011 

godz. 16.30 -18.00 

(stadion miejski) 

 

zajęcia treningowe dla 

roczników 2006-2008 

godz. 17.30-19.00 

(stadion miejski) 
 

23 lipiec  
 

warsztaty Tańca  

Hip-Hop  

godz. 10.00  

(15 zł - Kinoteatr) 

 

 

warsztaty „Kolorowe 

Koszulki”  

godz. 16.00  

(20 zł - Kinoteatr) 

 

 

zajęcia treningowe dla 

rocznika 2012-2013 

godz. 16.30-17.45 

(stadion miejski) 

 

zajęcia treningowe dla 

dziewcząt z rocznika 

2006-2010  

godz. 17.00-18.30 

(stadion miejski) 
 

24 lipiec  
 

warsztaty plastyczne 

godz. 17.00  

(wstęp wolny - 

Kinoteatr) 

 

 

zajęcia treningowe dla 

rocznika 2006-2008 

godz. 17.30-19.00 

(stadion miejski) 

25 lipca  
 

Warsztaty 

modelarskie  

godz. 9.00  

(wstęp wolny – Dom 

Kultury) 

 

Wyprawa górska 

Góry Wałbrzyskie –

Szczawno Zdrój (dla 

wszystkich 

mieszkańców –

pierwszeństwo 

członkowie PTTK- 

ilość ograniczona) 
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5. tydzień wakacji 

27 lipca  
 

poranek filmowy 

godz. 11.00  

(wstęp wolny - 

Kinoteatr) 

 

zajęcia treningowe 

dla rocznika  

2009-2011 

godz. 16.30 – 18.15 

(stadion miejski) 
 

 

28 lipca  
 

zabawy z masą 

plastyczną  

godz. 10.00  

(10 zł - Kinoteatr) 

 

zajęcia treningowe dla 

roczników 2012-2013 

godz. 16.30 -17.45 

(stadion miejski) 

 

 
 

29 lipca  
 

poranek filmowy  

godz. 11.00  

(wstęp wolny - 

Kinoteatr) 

 

warsztaty plastyczne 

godz. 17.00  

(wstęp wolny - 

Kinoteatr) 

 

zajęcia treningowe dla 

roczników 2009-2011 

godz. 16.30 -18.00 

(stadion miejski) 

 

zajęcia treningowe dla 

roczników 2006-2008 

godz. 17.30-19.00 

(stadion miejski) 
 

30 lipca  
 

warsztaty „Ziołowe 

Świece”  

godz. 16.00  

(15zł - Kinoteatr) 

 

warsztaty „Ziołowe 

świece”  

godz. 16.00  

(15 zł -Kinoteatr) 

 

zajęcia treningowe dla 

rocznika 2012-2013 

godz. 16.30-17.45 

(stadion miejski) 

 
 

31 lipca  
 

warsztaty plastyczne 

godz. 17.00  

(wstęp wolny - 

Kinoteatr) 
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DODATKOWO 
 

 

 Letnia Szkoła gry na pianinie 

 Studio Wokalne „DO-MI-SOL” 

 Letnia Szkoła Aktorstwa 

 Zajęcia Taneczno Ruchowe 

 Wakacyjny Klub Redakcyjny 

 

 

 

 

(Data i godzina zajęć po ustaleniu grup) 

Zapisy: Pani Małgorzata Rabicka tel. 535-447-453 


