BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Przecławczyka 6
38-100 Strzyżów

tel. 17 276 10 91
www.bpgimstrzyzow.pl

Podróż w krainę baśni i legend polskich, zajęcia
plastyczne, gry i zabawy ruchowe.
Zajęcia prowadzone w budynku biblioteki oraz w parku literackim,
w zależności od pogody.
26 czerwca, 3 lipca (wtorek); 28 czerwca, 5 lipca (czwartek)
godz. 11.00–13.00 – zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe
dla dzieci w wieku szkolnym w oparciu o baśnie i legendy polskie
27 czerwca, 4 lipca (środa)
godz. 11.00–12.30 – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym (mile
widziana obecność opiekunów)
10 sierpnia (piątek)
godz. 17.00–18.30, ogródek jordanowski przy DK „Sokół” – „Odjazdowe popołudnie dla dzieci”

Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka/
dzieci w zajęciach organizowanych przez
Gminę Strzyżów w ramach WAKACJI 2018
(czerwiec–sierpień br.)
Ja niżej podpisany

.........................................................................................

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/dzieci

PRACA = WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI
Dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Praca = wiedza i umiejętności” z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej 18 osób ze SP w Żarnowej,
SP w Żyznowie, z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie, a także 18 osób z Ukrainy oraz po 2 opiekunów ze strony
każdego z partnerów wyjedzie w okresie 8–15 sierpnia 2018 r.
do Rymanowa-Zdroju.
W trakcie wymiany młodzież poprzez warsztaty, aktywne ćwiczenia, spotkania, działania oraz organizację finału upowszechniającego będzie budować, nabywać i rozwijać swoje kompetencje społeczne i zawodowe. Efektem ich pracy będzie m.in.
folder dotyczący wiedzy i umiejętności związanych z aktywnością społeczną i zawodową.
Udział dla uczestników projektu jest bezpłatny. Gmina Strzyżów zapewnia posiłki, noclegi oraz dojazd do miejsca, w którym odbędą się warsztaty.
Przedsięwzięcie jest otwarte dla osób z przeszkodami społecznymi i ekonomicznymi.

Dom Kultury „Sokół”
Muzeum Samorządowe
CSTR w Strzyżowie
Biblioteka Publiczna

.........................................................................................

w zajęciach organizowanych w ramach WAKACJI
2018 w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, Muzeum
Samorządowym Ziemi Strzyżowskiej, Centrum Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie, Bibliotece Publicznej
Gminy i Miasta Strzyżów (właściwe podkreślić),
w terminie

.........................................................................................

Równocześnie ponoszę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka przed i po zajęciach.
Nr tel. rodzica/opiekuna

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.
Sfinansowano w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji MEN

Projekt został
sfinansowany
ze środków

.........................................................................................

(Data, podpis Rodzica/Opiekuna)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

DOM KULTURY „SOKÓŁ”

MUZEUM SAMORZĄDOWE

CSTR W STRZYŻOWIE

ul. Mostowa 2
38-100 Strzyżów

ul. Łukasiewicza 10
38-100 Strzyżów

ul. Polna 1
38-100 Strzyżów

tel. 17 276 12 58
www.dksokol.eu

tel. 17 276 42 38,
889 839 031
www.muzeum-strzyzow.pl

Zajęcia wokalne: karaoke, zabawy z rytmem i melodią,
warsztaty plastyczne i kulinarne, czwartkowe seanse
filmowe

Warsztaty muzealne – malujemy z Weissem, strzyżowskie rzemiosło

5, 12, 19, 26 lipca (czwartek), godz. 10.00–12.00
sala wielofunkcyjna Domu Kultury – warsztaty twórcze – zajęcia
plastyczne dla dzieci

Obowiązują wcześniejsze zapisy
(liczba miejsc ograniczona)

3, 10, 24 lipca (wtorek); 13 sierpnia (poniedziałek)
godz. 10.00–11.00
sala widowiskowa Domu Kultury – „Z muzyką za pan brat” – zajęcia
umuzykalniające, zabawy i konkursy rytmiczne dla dzieci
3 lipca (wtorek), godz. 11.00–12.30;
17, 31 lipca; 14 sierpnia (wtorek), godz. 10.00–11.30
LCTKiF „Gościniec” – „Kuchenne wariacje” – warsztaty kulinarne
dla dzieci
9,16 lipca; 6 sierpnia (poniedziałek), godz. 10.00–11.00;
11,18 lipca; 8 sierpnia (środa), godz. 10.00–11.30
sala widowiskowa Domu Kultury – „Śpiewaj z nami” – zajęcia wokalne
dla dzieci od 6 do 11 lat – nauka piosenek, karaoke, zabawy z rytmem
i melodią
11 lipca (poniedziałek), godz. 11.30–13.00;
13 sierpnia (poniedziałek); 16 sierpnia (czwartek)
godz. 11.00–12.30
sala wielofunkcyjna Domu Kultury – zajęcia techniczne – warsztaty rozbudzające indywidualne zdolności twórcze dzieci

I TURNUS
3 lipca i 10 lipca (wtorek)
10.00–11.00 „Rzemieślnicy Strzyżowa” (dla najmłodszych)
11.00–11.30 „Łamigłówki muzealne” (dla wszystkich)
11.30–13.00 „Wtorkowe rękodzieło” (dzieci w wieku 8–14 lat)
5 lipca i 12 lipca (czwartek)
10.00–10.30 „Łamigłówki muzealne” (dla wszystkich)
10.40–13.00 „Malujemy z Weissem” (dzieci w wieku 5–14 lat)
II TURNUS
21 sierpnia i 28 sierpnia (wtorek)
10.00–10.30 „Łamigłówki muzealne” (dla wszystkich)
10.30–11.30 „Rzemieślnicy Strzyżowa” (dla najmłodszych)
11.30–13.00 „Wtorkowe rękodzieło” (dzieci w wieku 8–14 lat)
23 sierpnia i 30 sierpnia (czwartek)
10.00–10.30 „Łamigłówki muzealne” (dla wszystkich)
10.40–13.00 „Malujemy z Weissem” (dzieci w wieku 5–14 lat)

tel. 17 276 85 60
www.cstr.pl

50% zniżki na bilety do Parku Wodnego dla dzieci, wodny tor przeszkód WIBIT, piknik rodzinny,
turnieje tenisa ziemnego i siatkówki plażowej.
Park Wodny w Strzyżowie czynny codziennie w godzinach
6.00–22:00
1 lipca–31 sierpnia – zniżka 50% na bilety dla wszystkich dzieci
do 18 roku życia z terenu gminy Strzyżów
30 czerwca–8 lipca; 11–19 sierpnia – zapraszamy na wodny tor
przeszkód WIBIT
Ogródek Jordanowski
7–8, 21–22 lipca (sobota – niedziela); 11–19 sierpnia – bezpłatne dmuchańce (zjeżdżalnia „rybka”, zamek do skakania, ścianka
wspinaczkowa)
Sierpień – turniej siatkówki plażowej; piknik rodzinny połączony
z otwarciem nowej atrakcji – mini golfa
Korty tenisowe czynne codziennie od 8.00 – 22.00
W godz. 7.00-15.00 wakacyjna cena biletu 8zł/h
Lipiec – deblowy turniej tenisa ziemnego

6, 20 lipca; 3, 17 sierpnia (piątek), godz. 11.00–12.30
sala widowiskowa Domu Kultury – zajęcia z tańca nowoczesnego
4, 25 lipca (środa); 7 sierpnia (wtorek), godz. 10.00–11.00
sala widowiskowa DK – zajęcia taneczno-ruchowe z elementami animacji
Czwartkowe seanse Kina Strzyżów
Daty, tytuły i godziny projekcji dostępne na stronie internetowej Domu
Kultury „Sokół” www.dksokol.eu

ZAJĘCIA MAJĄ CHARAKTER BEZPŁATNY – wyjątek stanowią seanse filmowe w DK „Sokół” oraz bilety do Parku Wodnego i na korty tenisowe

