
Harmonogram ferii zimowych 2019 
 

Lp. Data Miejsce zajęć 
Godziny 

zajęć 
Tematyka zajęć Informacje dodatkowe/uwagi 

1. 9.02.19r.  900 - 1600 Turniej piłki nożnej  

2. 
10.02.19. 

Niedziela  
GOK Milanów 

1300 - 1500 

 

1700 - 2000 

Kulig z ogniskiem dla 

najmłodszych  

Bal kostiumowy 

Kulig odbędzie się w lesie, uczestnicy powinni 

posiadać własne sanki – w przypadku braku 

śniegu kulig będzie odwołany 

Bal kostiumowy w GOK dla najmłodszych 

przywidziane nagrody za strój, taniec itp. 

3. 
11.02.19r. 

poniedziałek 
Sala sportowa    

4. 
12.02.19r. 

Wtorek  
GOK Milanów 1000 - 1500 Zajęcia stacjonarne 

,,Stop przemocy w rodzinie” – spotkanie                          

z pracownikiem GOPS dla dzieci mi młodzieży 

Zajęcia sportowe: turniej tenisa stołowego 

,,Zostań młodym ratownikiem” – pokaz 

ratownictwa medycznego PSP Parczew 

Zajęcia  plastyczne 

5. 
13.02.19r. 

Środa  
Lublin 800 - 1900 

Strefa wysokich lotów 

Aqua Lublin 

Kino  i FELICYTY 

Wyjazd dla grupy   20 osób  na park trampolin, 

basen i do kina- bilet wstępu pokrywają 

uczestnicy wycieczki 

6. 
14.02.19r. 

Czwartek  
GOK Milanów 1000 - 1500 Zajęcia stacjonarne 

Budujemy karmniki dla ptaków 

Uczestnicy składają każdy sam swój karmnik dla 

ptaków z przygotowanych elementów 

7. 
15.02.19r. 

Piątek  
Lublin 1000 - 1500 

Łyżwy  lodowisko 

Kino  i FELICYTY 

Wyjazd dla grupy   20 osób. koszt lodowiska, 

wypożyczenia łyżew, kina- pokrywają uczestnicy 

wycieczki 

8. 
16.0219r. 

Sobota  
-------------- ------------- ------------------------- ------------------------------ 

9. 
17.02.19r. 

Niedziela  
Sala sportowa 1000 - 1500 Turniej piłki nożnej 

Rozgrywki piłkarskie na sali sportowej 

Halowy Turniej Piłki Nożnej drużyn OSP  

10. 18.02.19r. Sala sportowa 1800 Zajęcia sportowe na Sali  



Poniedziałek  

11. 
19.02.19r. 

Wtorek  
Siedlce 800 - 1700 

Lodowisko, Aqua Park, 

kręgielnia, kino 

Wyjazd dla grupy  20 osób. Koszt lodowiska,  

basenu  i kina pokrywają uczestnicy wycieczki  

14. 
20.01.17r. 

Środa  
GOK Milanów 1000 - 1500 Zajęcia stacjonarne 

Konkursy i zabawy sportowe w GOK 

MEDALE!!! 

15. 
21.02.19r. 

Czwartek  
Lublin, Rąblów 800 - 1800 

Stok narciarski                            

w Rąblowie 

Wyjazd na stok narciarski i do kina 

Wyjazd dla grupy  20 osób. Koszt 

wypożyczenia sprzętu narciarskiego 

pokrywają uczestnicy wycieczki 

16. 
22.02.19r. 

piątek 
GOK Milanów 1000 - 1500 Zajęcia stacjonarne 

Zajęcia plastyczne – musicie popracować!!!  

zajęcia kulinarne – będzie wyżerka? 

17. 
23.02.19r. 

sobota 
Spotkanie noworoczne dla sponsorów, podsumowanie roku w kulturze  

18. 
24.02.19r. 

niedziela 
    

 

Bliższych informacji związanych z organizacją ferii zimowych udzielają pracownicy GOK pod numerem 

tel. 83 35 67 034  w godzinach pracy placówki. 

W związku z koniecznością zorganizowania przejazdu prosimy o wcześniejsze zapisy na organizowane 

wyjazdy.  
 

Uwaga !  osoby chętne do udziału w organizowanych wycieczkach, a nie posiadające zgody rodziców nie będą mogły 

w nich uczestniczyć. 

 

Minimalna ilość uczestników wyjazdu to 12-14 osób w przypadku gdy zgłosi się mniej wyjazd zostanie 

odwołany!!! 
Uczestnicy zobowiązani są do posiadania zgody rodzica/opiekuna prawnego  na wyjazd. Dodatkowe zgody 

obowiązują w przypadku wyjazdu na park trampolin. Oświadczenia do pobrania w GOK 


