HARMONOGRAM – WAKACJE 2018
DZIAŁANIA Z MIEJSKIM OŚRODKIEM KULTURY W PELPLINIE

www.mok.pelplin.pl
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DATA
22.06.2018
(piatek)
19.00-24.00

ZAJĘCIA

28.06.2018
(czwartek)
10.00-13.00

Piknik - gry, konkursy i zabawy
Pelplin
dla dzieci.
Osiedle na ul. Dworcowej.
Dmuchańce
Osiedlowy Turniej Piłki Nożnej

05.07.2018
(czwartek)
10.00-14.00

Noc Świętojańska. Biesiada
przy ognisku, konkursy i
zabawy tematyczne

Wakacyjny wyjazd do kina

MIEJSCE
Pelplin
plac nad rzeką Wierzycą przy moście

Tczew
Kino Helios

UWAGI

Dla wszystkich chętnych.
Na miejscu gastronomia
Dla wszystkich chętnych.

Wyjazd dla wszystkich
chętnych. Zapisy
najpóźniej na dwa
tygodnie przed
wyjazdem. Z wyjazdu
bez opiekuna korzystać
mogą dzieci od 7 roku
życia (wymagana
pisemna zgoda
rodziców). W drodze
powrotnej
przewidywany postój w
Mc Donald’s
Odpłatność: 18 zł/os.
z KDR 16 zł/os.
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11.07.2018
(środa)
8.30-17.00

Wycieczka

12.07.2018
(czwartek)
19.00-21.00

Wieczór KARAOKE
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14.07.2018
(sobota)
19.00-24.00

Festyn

7

18.07.2018
(środa)
8.45-17.00

5

Wycieczka

Stegna
wyjazd nad morze. Plażowanie

Pelplin
Miejski Ośrodek Kultury.
Znana forma rozrywki polegająca na
śpiewaniu znanych przebojów na tle
odtwarzanego nagrania z wyświetlanym
tekstem.

Zapraszamy całe
rodziny.
Osoby niepełnoletnie
wyłącznie z dorosłym
opiekunem.
Odpłatność: 16 zł/os
z KDR 11 zł/os
Zapraszamy wszystkich
chętnych lubiących
śpiewać.

Bufet na miejscu.
Wstęp wolny.
Zabawa na świeżym
powietrzu.
W środku lata – Targowisko Miejskie
Prowadzi DJ Derbis.
Gastronomia na miejscu
Zapraszamy całe
rodziny.
Fojutowo
Osoby niepełnoletnie
leśne królestwo Borów Tucholskich, kurort z
wyłącznie z dorosłym
wieloma atrakcjami m.in.. akwedukt, będący
opiekunem. Zapisy
skrzyżowaniem dwóch cieków wodnych,
najpóźniej na tydzień
wieża widokowa, kompleks basenów, mega
przed wyjazdem
plac zabaw, restauracje itp.
Odpłatność: 45 zł/os
z KDR 40 zł/os
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18.07.2018
(środa)
10.00 -12.00
8

Gręblin
plac przy świetlicy wiejskiej
Gry i zabawy z animatorem

18.07.2018
(środa)
13.00-15.00
19.07.2018
(czwartek)
10.00-12.00

Międzyłęż
plac przy świetlicy wiejskiej

Gry i zabawy z animatorem

Pomyje
plac przy świetlicy wiejskiej

9
19.07.2018
(czwartek)
13.00-15.00

Kulice
plac przy świetlicy wiejskiej
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25.07.2018
(środa)
9.00-17.00

Wycieczka
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26.07.2018
(czwartek)
19.00-21.00

Wieczór KARAOKE
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31.07.2018
(wtorek)
10.00-14.00

Wakacyjny wyjazd do kina

Dla wszystkich chętnych.
Zajęcia poprowadzi
animator Tomasz
Zadurski.

Dla wszystkich chętnych
Zajęcia poprowadzi
animator Tomasz
Zadurski.

Wyjazd dla wszystkich
chętnych. Zapisy
Chełmno
najpóźniej na dwa
to zabytkowe i bardzo interesujące
tygodnie przed
miasteczko. Trudno oprzeć się urokowi tego
wyjazdem. Z wyjazdu
miejsca, gdzie historia pozostawiła trwały
bez opiekuna korzystać
ślad pamiętający czasy Krzyżaków. Poznamy
mogą dzieci od 13 roku
znaczenie pręta chełmińskiego. Przy okazji
życia (wymagana
będzie możliwość sprawdzenia, czy Chełmno
pisemna zgoda
to faktycznie miasto zakochanych.
rodziców)
Odpłatność: 25 zł/os.
z KDR 20 zł/os.
Pelplin
Zapraszamy wszystkich
Miejski Ośrodek Kultury.
chętnych lubiących
Znana forma rozrywki pochodząca z Japonii, śpiewać.
polegająca na śpiewaniu znanych przebojów
na tle odtwarzanego nagrania z
Bufet na miejscu.
wyświetlanym tekstem.
Wstęp wolny.
Wyjazd dla wszystkich
chętnych. Zapisy
najpóźniej na dwa
tygodnie przed
wyjazdem. Z wyjazdu
bez opiekuna korzystać
mogą dzieci od 7 roku
życia (wymagana
Tczew
pisemna zgoda
Kino Helios
rodziców). W drodze
powrotnej
przewidywany postój w
Mc Donald’s
Odpłatność: 18 zł/os.
z KDR 16 zł/os.

06.08.2018
(poniedziałek)
10.00-12.00
13
06.08.2018
(poniedziałek)
13.00-15.00

Bielawki
plac przy świetlicy wiejskiej
Gry i zabawy z animatorem
Rajkowy
plac przy świetlicy wiejskiej
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Dla wszystkich chętnych
Zajęcia poprowadzi
animator Tomasz
Zadurski.

07.08.2018
(wtorek)
10.00-12.00

Lignowy Szlacheckie
plac rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej
Gry i zabawy z animatorem

07.08.2018
(wtorek)
13.00-15.00
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08.08.2018
(środa)
7.00-21.00

Wielki Garc
plac przy świetlicy wiejskiej

Wycieczka

Ustka
spacer po Ustce, latarnia morska, ustecka
syrenka, molo, zwiedzanie bunkrów po II
wojnie światowej. Plażowanie

Dla wszystkich chętnych
Zajęcia poprowadzi
animator Tomasz
Zadurski.
Wyjazd dla wszystkich
chętnych. Zapisy
najpóźniej na dwa
tygodnie przed
wyjazdem. Z wyjazdu
bez opiekuna korzystać
może młodzież od 15
roku życia (wymagana
pisemna zgoda
rodziców)
Odpłatność: 60 zł/os.
z KDR 49 zł/os.
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08.08.2018
(środa)
10.00-12.00

Rudno
plac wiejski przy ul. Pocztowej
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09.08.2018
(czwartek)
10.00-12.00

Rożental
plac przy świetlicy wiejskiej
Nowy Dwór
plac przy świetlicy wiejskiej
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09-12.08 2018

16.08.2018
(czwartek)
10.00-14.00

Dla wszystkich chętnych.

Gry i zabawy z animatorem
Janiszewo
plac przy świetlicy wiejskiej

09.08.2018
(czwartek)
13.00-15.00
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Zajęcia poprowadzi
animator Tomasz
Zadurski.

Gry i zabawy z animatorem

08.08.2018
(środa)
13.00-15.00

Dla wszystkich chętnych

Wycieczka

Wakacyjny wyjazd do kina

Zajęcia poprowadzi
animator Tomasz
Zadurski.

Bieszczady
zwiedzanie największego w Polsce Skansenu
Zapraszamy całe
w Sanoku, Galerii Synagoga w Lesku.
rodziny.
Poznawanie uroków Bieszczad na szlaku
pomiędzy Przełęczą Wyżna a Połoniną
Odpłatność 915 zł/os
Wetlińską, spacer nad Soliną. Zwiedzanie
Sandomierza i Kazimierza.

Tczew
Kino Helios

Wyjazd dla wszystkich
chętnych. Zapisy
najpóźniej na dwa
tygodnie przed
wyjazdem. Z wyjazdu
bez opiekuna korzystać
mogą dzieci od 7 roku
życia (wymagana
pisemna zgoda
rodziców). W drodze
powrotnej
przewidywany postój w
Mc Donald’s
Odpłatność: 18 zł/os.
z KDR 16 zł/os.
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22.08.2018
(środa)
5.00-23.00

Wycieczka

Poznań
Palmiarnia Poznańska: jedna z największych
w Europie. Wędrując przez 10 pawilonów,
można zobaczyć m.in. bananowca, kakaowca,
drzewo cytrusowe, liczne kaktusy,
kilkadziesiąt gatunków bajecznie
kolorowych ryb z jezior Środkowej Afryki.
Stary Rynek: fasada Ratusza, Fontanna:
Prozerpiny, Marsa, Apolla, Neptuna, Domki
Budniczych, Pręgierz, Koziołki o godz. 12:00
na wieży ratuszowej, Pałac Górków, Kościół
Farny.
Ostrów Tumski - Katedra na Ostrowie
Tumskim to najstarsza katedra ziem
polskich, kolebka polskiej państwowości,
kryjąca w podziemiach baptysterium i
pozostałości nagrobków Mieszka I i
Bolesława Chrobrego. Sami władcy są
obecnie pochowani w najsłynniejszej
katedralnej kaplicy – Złotej.
Malta – sztuczne jezioro, sportoworekreacyjna część miasta.

Wyjazd dla wszystkich
chętnych. Zapisy
najpóźniej na dwa
tygodnie przed
wyjazdem. Z wyjazdu
bez opiekuna korzystać
może młodzież od 15
roku życia (wymagana
pisemna zgoda
rodziców).
Odpłatność: 75 zł/os.
z KDR 58 zł/os.

UWAGA!

Zapisy osób chętnych na wyjazdy przyjmujemy w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie,
ul. Kościuszki 2A, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. PRZY ZAPISACH WYMAGANA WPŁATA!

Miejski Ośrodek Kultury zastrzega prawo dokonania zmian

w harmonogramie; może zostać

poszerzony o dodatkowe zajęcia lub zmieniony ze względu na złą pogodę albo nieprzewidziane
okoliczności.
BIEŻĄCE INFORMACJE NA:
www.mok.pelplin.pl, na tablicy informacyjnej obok poczty, na tablicach informacyjnych w sołectwach.
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