Plan ferii zimowych 2016
w Miejskim Domu Kultury w Kaletach
ul. Lubliniecka 2
od 12.00-20.00
15.02 poniedziałek
Godz. 10.00
Zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci –
zapraszamy do udziału wszystkie chętne
dzieci do prosimy o przybycie z rodzicem
lub opiekunem.
Godz. 16.00
Spotkania śpiewacze z chórem Sonata –
zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w
próbie
Godz. 17.00-20.00 zajęcia sekcji szachowej - zapisy
16.02 wtorek
Godz.15.30 Zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży –
przesłuchania i zapisy do poszczególnych grup.
Dzieci prosimy przybycie z rodzicem lub
opiekunem.
Godz. 17.00 Zajęcia taneczne - kurs tańca rock and rolla
z grupą Rock Time – zapisy nowych
uczestników
17.02 środa
Godz. 10.00-12.00 Trening mażoretek młodszych – zapisy
chętnych dziewczynek do nowo tworzącej
się grupy, prosimy o przybycie z rodzicem
lub opiekunem
Godz. 18.00
Aerobik
Godz. 19.00-20.30 Trening mażoretek starszych

18.02 czwartek
Godz. 12.00
Klub Seniora
Godz. 17.00-20.00 Zajęcia taneczne - kurs tańca rock and
rolla z grupą Rock Time – zapisy nowych
uczestników
19.02 piątek
Godz. 15.30
Zajęcia wokalne grupa MI ..
Godz. 17.00.20.00 Skat sportowy
Godz. 17.45
Próba Orkiestry Dętej – możliwość
uczestnictwa w próbie dzieci i młodzieży,
wybór instrumentu by móc podjąć naukę
gry
na
instrumentach
dętych
(Przesłuchania w czwartek 18.02.2016
godz.10.00)
20.02 sobota
Zespoły muzyczne – próby
Dodatkowe zajęcia dla sekcji według potrzeb
22.02 poniedziałek
Godz. 10.00
Zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci –
zapraszamy do udziału wszystkie chętne
dzieci o przybycie z rodzicem lub
opiekunem.
Godz. 10.00-12.00 Trening mażoretek starszych
Godz. 16.00
Spotkania śpiewacze z chórem Sonata –
zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w
próbie
Godz. 17.00-20.00 zajęcia sekcji szachowej - zapisy

23.02 wtorek
Wyjazd do Multikina
Godz.15.30

Zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży –
przesłuchania i zapisy do poszczególnych grup.
Dzieci prosimy przybycie z rodzicem lub
opiekunem.
Godz. 17.00 Zajęcia taneczne - kurs tańca rock and rolla
z grupą Rock Time – zapisy nowych
uczestników
24.02 środa
Godz. 10.00-12.00 Trening mażoretek młodszych – zapisy
chętnych
dziewczynek
do
nowo
tworzącej się grupy, prosimy o przybycie
z rodzicem lub opiekunem
Godz. 18.00
Aerobik
Godz. 19.00-20.30 Trening mażoretek starszych
25.02 czwartek
Godz. 10.00

Przesłuchania dzieci w wieku 10-14 lat do
gry na instrumentach dętych (po
zakwalifikowaniu instrument
i nauka
darmowa, obecność tylko z rodzicem)
Godz. 12.00
Kub Seniora
Godz. 17.00-20.00 Zajęcia taneczne - kurs tańca rock and
rolla z grupą Rock Time – zapisy nowych
uczestników
26.02 piątek
Godz. 15.30
Godz. 17.00 - 20.00
Godz. 17.45

Zajęcia wokalne grupa MI.
Skat sportowy
Próba Orkiestry Dętej

Plan ferii Klubu w Drutarni
od 13.00-21.00

Poniedziałek 15.02.2015
- Turniej ping-ponga
- Kalambury

Wtorek 16.02.2016
-Spotkanie z leśniczym
- Gra w warcaby

Środa 17.02.2016
- Turniej w remika
- Osadnicy z Catanu

Czwartek 18.02.2016
-Zajęcia plastyczne
- Gry karciane

Piątek 19.02.2016
- Gry komputerowe
- Zajęcia ruchowe

Poniedziałek 22.02.2016
- Turniej w bilarda
-Krzyżówki

Wtorek 23.02.2016
-Wyjazd do Multikina w Zabrzu

Środa 24.02.2016
- Gry planszowe
- Konkurs plastyczny

Czwartek 25.02.2016
-Turniej w piłkarzyki
- Zajęcia muzyczne

Piątek 26.02.2016
-Zajęcia kulinarne
-Konkurs wiedzy o ruchu drogowym
poprowadzi pan Andrzej Faltynowski

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
Miejski Dom Kultury czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 12.00-20.00.
Klub w Drutarni czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 13.00-21.00
Zaplanowany wyjazd do Multikina tylko za pisemną zgodą rodziców.
Zapisy oraz informacji na temat wyjazdów udziela
pani Brygida Popławska tel. 34 3578 703 oraz 503 839 304.
Liczba miejsc ograniczona. Miejski Dom Kultury w Kaletach pokrywa
koszty przejazdu, zapewnia opiekunów natomiast koszty wstępu
pokrywają uczestnicy.

