Harmonogram ferii zimowych 2018 w GOK Milanów
Godziny
zajęć

Data

Miejsce zajęć

1.

30.01.2018r.

GOK Milanów
Sala sportowa

2.

31.01.2018r.

Lublin

730 - 1900

3.

1.02.2018r.

GOK Milanów
Sala sportowa

1000 - 1300

4.

2.02.2018r.

GOK Milanów

800 - 1600

3.02.2018r.

Sala sportowa
Milanów
GOK Milanów

1000 - 1500

Lp.

5.

00

00

10 - 13

1400

6.
7.

4.02.2018r.
5.02.2018r.

8.

6.02.2018r.

Rąblów

730 - 1900

9.

7.02.2018r.

Sala sportowa
Milanów

1000 - 1300

10.

8.02.2018r.

GOK Milanów

1000 - 1300

Tematyka zajęć/ telefony
kontaktowe
Bilard, tenis stołowy, x- box
Zajęcia sportowe dla najmłodszych
Od godz. 1600
Zajęcia laboratoryjne, robotyka,
lodowisko, kino w Lublinie
Bilard, tenis stołowy, x- box,
Zajęcia sportowe dla najmłodszych

Informacje dodatkowe/uwagi

Zajęcia odbywać się będą w formie
zabawy sportowej
Dyskoteka dla najmłodszych
Wyjazd dla grupy 20 osób, koszty biletu
do kina, lodowiska, robotyki – 85 zł.
Zajęcia odbywać się będą w formie
zabawy sportowej
Spotkanie z policjantem i wykład na
Policja – Zasady bezpieczeństwa na
temat bezpiecznego zachowania się
drodze
i poruszania
Straż – pokaz ratownictwa i pomocy Pokaz ratownictwa i pierwszej pomocy
medycznej
osobom poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych
W turnieju udział biorą
Halowy Turniej Piłki Nożnej
zaproszone drużyny
Kulig i ognisko
Koszt udziału 5 zł./osoby
Dzień wolny
Wyjazd na narty do Rąblowa uczestnicy
wyjazdu pokrywają koszt wypożyczenia
Stok narciarski w Rąblowie
sprzętu narciarskiego, karnetów na
wyciągi, dopłata do przejazdu - 85 zł.
Zajęcia sportowe
Zajęcia odbywać się będą w formie
zajęcia plastyczne
zabawy sportowej
Tłusty Czwartek
Smażymy faworki i degustujemy
Zajęcia kulinarne
pączki

11.

9.02.2018r.

14. 10.02.2018r.
15. 11.02.2018r.

Lublin

800 - 1500

GOK Milanów

1000 - 1300

Let Me Out
Strefa wysokich lotów
Uczestnicy zajęć powinni posiadać
skarpety antypoślizgowe lub
zakupić je
Kino
Dzień wolny
Zakończenie ferii w GOK

Let Me Out – godz. 1000
2 godziny zajęć sportowych od
1200 do 1400
Seans uzależniony od repertuaru
kina
Koszt wyjazdu 85 zł.
Zajęcia stacjonarne

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 i dokonanie
wpisowego 50% ogólnego kosztu wycieczki.

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

