Harmonogram na ferie zimowe
20–31 stycznia 2014

Termin

Zajęcia / Wydarzenia

20.01
Wyjazd do Aquaparku
poniedziałek w Sopocie

20.01
„KARAOKE”. Zajęcia
poniedziałek wokalne otwarte dla
wszystkich
21.01
wtorek

Godz./Miejsce

9.30 - Wyjazd z
Pelplina. Zbiórka na
parkingu przed MOK

11.00 - 14.00
MOK Pelplin

10.00 – Wyjazd z
Wyjazd do kina w Tczewie
Pelplina. Zbiórka na
na film 2D pt.: „SKUBANI”
parkingu przed MOK

Dla kogo

Dzieci z rodzicami,
opiekunami, młodzież

Dzieci i młodzież

Uwagi/Informacje
Koszt:
25 zł dzieci i młodzież
30 zł dorośli
W drodze powrotnej postój w MC Donald`s
Z wyjazdu bez opiekuna korzystać mogą dzieci
od 13 roku. Wszyscy do 18 roku za pisemną
zgodą rodziców.

Wstęp bezpłatny

Dzieci, dzieci z
rodzicami, opiekunami,
młodzież

Opłata za wyjazd:
12 zł/os
W drodze powrotnej postój w MC Donald`s

Dla dzieci, rodziców,
dziadków i wszystkich
mieszkańców lubiących
bajki

Wstęp 3 zł/os

Dzieci i młodzież

Wstęp bezpłatny
Zajęcia pod kierunkiem instruktora
p. Ewy Landowskiej

Kino w Tczewie

22.01
środa

23.01
czwartek

Przedstawienie teatralne dla
dzieci „Cyrkowe wyczyny
13.00 - MOK Pelplin
klauna i dziewczyny”
w wykonaniu aktorów teatru
ART-RE z Krakowa
Zabawa z farbami warsztaty malarskie

13.00 - 15.00 - Zajęcia
w MOK Pelplin

23.01
czwartek

Dyskoteka dla młodzieży
szkolnej

17.00– 21.30 MOK
Pelplin

Młodzież szkolna

Wstęp 3 zł/os, w przypadku osób
niepełnoletnich wyłącznie za pisemną zgodą
rodziców
Opłata za wyjazd 10 zł/os

24.01
piątek

10.10 Wyjazd z
Wyjazd na basen do Tczewa
Pelplina. Zbiórka na
parkingu przed MOK

Dzieci do 11 lat z
opiekunami, powyżej 11
lat za pisemną zgodą
rodziców
Dzieci i młodzież

24.01
piątek

Warsztaty tańca
irlandzkiego

„KARAOKE”. Zajęcia
27.01
wokalne (otwarte dla
poniedziałek
wszystkich)

28.01
wtorek

28.01
wtorek

11.00-13.00 Miejski
Ośrodek Kultury

Dla wszystkich chętnych
dzieci w wieku 9-16 lat

11.00 - 14.00 – MOK
Pelplin

Dzieci i młodzież

Obowiązek posiadania czepka do pływania. Istnieje
możliwość wypożyczenia czepka na miejscu

Z wyjazdu bez opiekuna korzystać mogą dzieci
od 13 roku. Wszyscy do 18 roku za pisemną
zgodą rodziców. W drodze powrotnej postój w
MC Donald`s

Zajęcia bezpłatne. Proszę przynieść sportowe
obuwie i lekki strój do ćwiczeń.

Wstęp bezpłatny

Wyjazd na lodowisko do
Tczewa

11.10 Wyjazd z
Pelplina. Zbiórka na
parkingu przed MOK

Dzieci z opiekunami,
młodzież szkolna

Opłata za wyjazd 5 zł/os
Można zabrać własne łyżwy lub wypożyczyć
na miejscu (opłata 3 zł za wypożyczenie łyżew
we własnym zakresie)
W drodze powrotnej postój w MC Donald`s w
Tczewie

Warsztaty tańca
irlandzkiego

11.00-13.00 Miejski
Ośrodek Kultury

Dla wszystkich chętnych
dzieci w wieku 9-16 lat

Zajęcia bezpłatne. Proszę przynieść sportowe
obuwie i lekki strój do ćwiczeń.

29.01
środa

30.01
czwartek

31.01
piątek

Wyjazd do Aquaparku
w Sopocie

9.30 - Wyjazd z
Pelplina. Zbiórka na
parkingu przed MOK

Zabawa z literami –
warsztaty kaligraficzne

13.00 - 15.00 – MOK
Pelplin

Bal karnawałowy dla dzieci

11.00 – 14.00 - MOK
Pelplin

Dzieci z rodzicami,
opiekunami, młodzież

Dzieci i młodzież

Dzieci młodsze z
rodzicami, opiekunami

Koszt:
25 zł dzieci i młodzież
30 zł dorośli
W drodze powrotnej postój w MC Donald`s
Z wyjazdu bez opiekuna korzystać mogą dzieci
od 13 roku. Wszyscy do 18 roku za pisemną
zgodą rodziców.
Wstęp bezpłatny
Zajęcia pod kierunkiem instruktora
p. Grzegorza Kiliana.

Wstęp bezpłatny.
W programie gry i konkursy. Wybór królowej
balu i inne zabawy.

Zapisy na wyjazdy - Zapisy osób chętnych na wyjazdy (lodowisko, basen, kino, aquapark) przyjmujemy w biurze Ośrodka Kultury, Pelplin, ul.
Kościuszki 2A, w godz. 8.00–15.00 w dniach pn. - pt. Można także zapisać dziecko telefonicznie lub mailowo pod warunkiem dostarczenia zapłaty
do następnego dnia. Wpłaty można dokonać także przelewem: Miejski Ośrodek Kultury, Pelplin, nr konta 33 8342 0009 2000 0404 2000 0001
podając w tytule płatności imię i nazwisko dziecka i czego dotyczy (np. Ola Kowalska, wyjazd na basen).
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Uwaga - Mieszkańcy wiosek gminy Pelplin
Na zajęcia prowadzone w Ośrodku Kultury oraz planowane wyjazdy, Miejski Ośrodek Kultury może zorganizować dojazdy dzieci i młodzieży.
W tym celu prosimy rodziców (sołtysa, lokalną organizację lub inne osoby) o zorganizowanie grupy chętnych dzieci i kontakt z Ośrodkiem Kultury
w Pelplinie, tel. 58 5361452; 601 203 019; 605 477 499 w celu ustalenia szczegółów.
Wszelkie pytania i uwagi dot. ferii zimowych proszę zgłaszać na tel./fax. 058 536 14 52 lub e-mail: mok@pelplin.pl
Na stronie www.mok.pelplin.pl w zakładce Ferie zimowe znajdują się szczegółowe informacje o programie na ferie zimowe.
Z życzeniami udanego wypoczynku!
Piotr Łaga
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie

