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INSTYTUCJE KULTURY I INNE JEDNOSTKI
1

Organizator
Miejska Biblioteka Publiczna
w Kielcach
Filia nr 1
ul. Karczówkowska 20
25-711 Kielce
tel. 41 345 59 73
e-mail: filia1@mbp.kielce.pl

Termin
02.07 –
31.08.2018

Nazwa i krótki opis imprezy
Kocie opowieści – gry, zabawy, quizy, zajęcia
literackie dla dzieci w wieku 8 - 12.
Konkurs rysunkowy: Pocztówka
z wakacji - Moje wakacje z kotem.
Zajęcia codziennie w godzinach otwarcia
biblioteki.
Udział w zajęciach bezpłatny.

Filia nr 2
ul. Krzemionkowa 1
25-750 Kielce
tel. 41 345 26 38
e-mail: filia2@mbp.kielce.pl

07.0831.08.2018

Kraina książki i zabawy – gry, zabawy, quizy,
zajęcia literackie dla dzieci w wieku 8 - 12.
Zajęcia w każdy wtorek w godz. 11:00-12:30
Udział w zajęciach bezpłatny.

Filia nr 3
ul. Jagiellońska 36
25-606 Kielce
tel. 41 345 23 01
e-mail: filia3@mbp.kielce.pl

02.07 –
31.08.2018

Wakacje z Wampirkiem Rydygierem –
literacko - plastyczne spotkania dla dzieci
do 12 lat.
Zajęcia w każdy wtorek w godz. 11:00-12:00
Udział w zajęciach bezpłatny.

Filia nr 4
ul. Górnicza 64
25-651 Kielce
tel. 41 344 33 14
e-mail: filia4@mbp.kielce.pl

02.0731.08.2018

W krainie księżniczek i rycerzy - gry, zabawy,
quizy, zajęcia literackie dla dzieci do lat 12.
Zajęcia w każdy wtorek w godz. 11:00-13:00
Udział w zajęciach bezpłatny.

Filia nr 5
ul. Warszawska 147
25-547 Kielce
tel. 41 331 22 78
e-mail: filia5@mbp.kielce.pl

02.0723.07.2018

Wakacyjna podróż przez …miasta, wioski, góry,
rzeki – cykl zajęć dla dzieci w wieku 6 – 10 lat.
Zajęcia w poniedziałki w godz. 12:00-13:00
Udział w zajęciach bezpłatny.
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Filia nr 8
Barwinek 31
25-150 Kielce
tel. 41 361 47 26
e-mail: filia8@mbp.kielce.pl

02.0731.08.2018

W świecie bajek – zajęcia
literacko – plastyczne dla dzieci do lat 10.
Zajęcia w deszczowe środy w godz. 11:00-12:00
Udział w zajęciach bezpłatny.

Filia nr 9
ul. Okrzei 9
25-525 Kielce
tel. 41 343 16 10
e-mail: filia9@mbp.kielce.pl

02.07 –
31.07.2018

Wakacje z Tuwimem – gry i zabawy
literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 5-10
lat.
Zajęcia we wtorki i czwartki w godz.
11:00-12:00
Udział w zajęciach bezpłatny.

Filia nr 10
ul. Konopnickiej 5
25-406 Kielce
tel. 41 331 66 46
e-mail: filia10@mbp.kielce.pl

03.0712.07.2018

Wakacje z małą Nelą Reporterką - cykl zajęć

Filia nr 11
ul. Jana NowakaJeziorańskiego 53
25-432 Kielce
tel. 41 331 83 46
e-mail: filia11@mbp.kielce.pl

04.0711.07.2018

Lato pełne przygód - cykl zajęć
literacko – plastyczno - ruchowych.
przeznaczony dla dzieci
w wieku 7 – 12 lat.
Zajęcia odbywać się będą 4.07, 9.07, 11.07
w godz. 11:00-12:00.
Udział w zajęciach bezpłatny.

Filia nr 12
ul. Zagórska 60
25-346 Kielce
tel. 41 344 36 71
e-mail: filia12@mbp.kielce.pl

02.07–
31.08.2018

Moje małe podróże – konkurs plastyczny
dla dzieci do lat 12 .
Prace przyjmowane w godzinach otwarcia
biblioteki.
Udział w konkursie bezpłatny.
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literacko – plastycznych dla dzieci od 5 do 9
lat.
Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki
(3.07,5.07,10.07,12.07) w godz. 11:00-12:00
Udział w zajęciach bezpłatny.
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Filia nr 13
ul. Naruszewicza 25
25-628 Kielce
tel. 41 335 88 21
e-mail: filia13@mbp.kielce.pl

02.07–
31.08 .2018

Organizator

Termin

Muzeum Historii Kielc

03.07–
13.07.2018

Ul. Świętego Leonarda 4
25-303 Kielce

Wakacyjne wędrówki z Koziołkiem Matołkiem
–zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci
do lat 10.
Zajęcia odbywać się będą w co drugą środę
w godz. 10:00-11:00.
Udział w zajęciach bezpłatny.

Nazwa i krótki opis imprezy

tel. 41 340 55 27
e-mail:
rezerwacja@mhki.kielce.eu

3.07

Przygoda z historią w Muzeum Historii Kielc
Cykl spotkań adresowanych dla dzieci
i młodzieży w wieku 7-13 lat.
3-13 lipca 2018 r.
Spotkania są realizowane w godzinach 9-13
Czas trwania warsztatów 1, 5 godz.
Zapisy pod numerem telefonu 41 340 55 27.
Ilość miejsc ograniczona( 20 os.)
Dzieci do lat 13 przyprowadzane są i odbierane
z zajęć przez opiekunów.
Opłata 7 zł od osoby/ Rezerwacja 41 340 55 27.
Koordynuje Iwona Grabczak
Tajemnice starych map.
Warsztaty wprowadzają w bogatą historię
starych map Kielc. Uczestnicy stworzą własną
mapę .

4.07

Ozdoby z PRL-U.
Jak dekorowano wnętrza domów, jakich ozdób
używano do przyozdobienia mieszkań. Jaka
biżuteria była najmodniejsza?

5.07

Kieleckie szkła i porcelany.
Z jakich naczyń korzystano w kieleckich XIX
wiecznych kawiarniach? Jak były zdobione.
Uczestnicy zmierzą się ze sztuką dekoracji.
Banknoty i historia. Uczestnicy na podstawie
muzealnych środków płatniczych wykonają
samodzielnie historyczny banknot.

6.07
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10.07

Tkaniny i historia.
W jaki sposób malowano tkaniny, jakie wzory
zapisały się na kartach historii Kielc.

11.07

Archeologiczne poszukiwania.
Jak wygląda stanowisko archeologiczne. Z jakimi
zadaniami musi zmierzyć się archeolog.

12.07

Mój herb.
Uczestnicy dowiedzą się z jakich elementów
złożony jest herb a na zakończenie zaprojektują
i wykonają własny.

13.07

Krawiec, szewc – tajniki rzemiosła z XIX/XX w.
Żelazka z duszą, kopyta, szpilki, prawidła
do czego służyły. Jaki surdut był najmodniejszy?
Czy w składzie można zrobić zakupy?

20–24.08.
2018

Genealogiczne wakacje z historią
Cykl spotkań adresowanych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych w wieku 7–100 lat.
20-24 sierpnia 2018 r.
Spotkania są realizowane w godzinach 9-13
Czas trwania warsztatów 1, 5 godz.
Zapisy pod numerem telefonu 41 340 55 27.
Ilość miejsc ograniczona( 15 os.)
Dzieci do lat 13 przyprowadzane są i odbierane
z zajęć przez opiekunów.
Opłata 7 zł od osoby/ Rezerwacja 41 340 55 27.
koordynuje Leszek Dziedzic

20.08.2018

Jak by tu zacząć, czyli po nitce do kłębka
(Muzeum Historii Kielc)
Genealogia fotelowa, czyli – warsztaty
internetowe
(Muzeum Historii Kielc)

21.08.2018
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Co można znaleźć w archiwach?
(warsztaty w AP w Kielcach).

22.08.2018

A może by tak iść do biblioteki?
(warsztat w Czytelni Regionalnej WBP)

23.08.2018

Wiemy już wszystko – budujemy drzewo
(warsztaty w Muzeum Historii Kielc)

24.08.2018

Podsumowanie

06.07–
31.08.2018

Otwarte prelekcje ilustrowane fotografiami
w Parku Miejskim, co drugi piątek, g. 19.00
okolice muszli koncertowej.

6.07

Kielce i ich mieszkańcy na fotografiach z lat
1914-1918
prow. L. Dziedzic

20.07

Historia Rogatki Krakowskiej i Kieleckie
mozaiki
prow. L. Dziedzic

3.08

Zaginione Kielce na dawnej fotografii
prow. K. Myśliński

17.08

O kieleckich pomnikach itp.
prow. K. Myśliński

31.08

Kielce na dawnej pocztówce
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Organizator

Termin

Nazwa i krótki opis imprezy

Dom Kultury „Zameczek”
Ul. Słowackiego 23
25-365 Kielce
tel. 41/36 76 301
e-mail:
sekretariat@zameczekkielce.pl

25.0629-06.2018

Wake Up Your Voice z Karo Glazer.
Wakacyjne Studio Piosenki – warsztaty dla
młodzieży w wieku 13-18 lat pod kierunkiem
instruktora Artura Telusa
W ramach zajęć: emisja głosu, dykcja, śpiew
grupowy (harmonia), improwizacja.
Zajęcia od poniedziałku do piątku w godz.
10-17
(z przerwą na obiad).
Udział w zajęciach płatny/koszt tygodniowego
udziału 100 zł

25.0606.07.2018

Letnie Zameczkowe Atelier pod kierunkiem
instruktor Barbary Żelaznej
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 9 lat
Technika pasteli i malarstwa na tkaninie.
Zajęcia od poniedziałku do piątku,
w godz.10 00-13 00
Koszt udziału w zajęciach 60zł/tydzień,
90zł /2 tygodnie

02.0706.07.2018

Wakacje z Zameczkową Szkołą Tańca
Letnie warsztaty: Disco, Funky, Hip-hop, Dance
Mix dla początkujących pod kierunkiem
instruktorki Katarzyny Oleś. Warsztaty
przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Na zajęciach uczestnicy będą poznawać krótkie
układy choreograficzne oparte na różnych
technikach tanecznych a także zapoznają się
z formą ruchową, jaką jest taniec, rozwiną
koordynację ruchową i przestrzenną a także
wrażliwość na dźwięki i odpowiednią
ich interpretację.
Wiek uczestników: od 8 lat
Godziny zajęć: poniedziałek – piątek 15:30 –
16.30
Odpłatność: wstęp wolny
Warsztaty Tańca Towarzyskiego pod
kierunkiem instruktorki Katarzyny Oleś dla
średniozaawansowanych i zaawansowanych,
przeznaczone dla stałych grup Zameczkowej
Szkoły Tańca.
Wiek uczestników: od 12 lat
Godziny zajęć: poniedziałek - piątek 16:30 17:30
Odpłatność: wstęp wolny
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09.0713.07.2018

Warsztaty Tańca Towarzyskiego pod
kierunkiem instruktorki Katarzyny Oleś dla
średniozaawansowanych i zaawansowanych,
dla stałych grup Zameczkowej Szkoły Tańca.
Wiek uczestników: od 12 lat
Godziny zajęć: poniedziałek – piątek 15.30 –
16.30
Odpłatność: wstęp wolny
Latino Energy Maraton. Taniec i fitness
w jednym! Zapraszamy na 5 dni intensywnego
wysiłku w rytmach Latino. Latino Energy
Maraton to propozycja dla osób, które kochają
gorące rytmy a jednocześnie chcą poprawić
swoją kondycję i sprawność bez względu na
wiek i płeć. Krótkie choreografie, które
zawierają elementy salsy, merengue, samby,
cha-chy pozwolą każdej osobie wyrzucić z siebie
pozytywną energię, dobrze bawić się w tańcu
i jednocześnie zadbać o swoją kondycję oraz
sylwetkę! Każde zajęcia zakończone będą 15
min ćwiczeniami poprawiającymi gibkość oraz
wzmacniającymi mięśnie brzucha, pleców i nóg.
Wiek uczestników: od 15 lat
Godziny zajęć: poniedziałek – piątek 16:30 17:30
Odpłatność: wstęp wolny

02.07 –
06.07.2018

Break Dance - warsztaty dla dzieci w wieku
od 10 lat. Uczestnicy będą poznawać podstawy
breakingu (top rock, drop, footwork) pod
kierunkiem Piotra Sikory – instruktora
Zameczkowej Sekcji Breakdance i tancerzy
formacji „ Broken Glass 2”
Zajęcia od poniedziałku do piątku, w godz. 1819
Udział w zajęciach bezpłatny
Break Dance – zajęcia taneczne dla grup
zaawansowanych w godz. 19.00 – 20.00

14.0718.07.2018
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Warsztaty wokalne dla uczestników 45
Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu
Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2018 pod
kierunkiem Andrzeja Wolskiego instruktora
Zameczkowego Studia Piosenki. Zajęcia
z zakresu interpretacji, ćwiczenia dykcji i głosu.

23.0727.07.2018

20.0824.08.2018

27.0831.08.2018
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Techniki fotografii – warsztaty fotograficzne dla
młodzieży w wieku od 13 lat.
W ramach warsztatów z GUMOGRAFII
uczestnicy poznają historię fotografii
i chromianowej techniki fotograficznej.
Zapoznają się z warsztatem GUMY
dwuchromianowej. Odbędą teoretyczne zajęcia
dotyczące techniki GUMY (jak przygotować
gumę arabską, rozpuścić dwuchromian potasu
i jak przygotować negatywy). Program
warsztatów obejmuje też plener fotograficzny
i zajęcia praktyczne(samodzielne powlekanie
papierów mieszanką gumy, dwuchromianu
i pigmentu oraz naświetlanie i wywoływanie
obrazu – wypłukiwanie).
Zajęcia od poniedziałku do piątku,
w godz. 09:00 -15:00
Koszt udziału w zajęciach wynosi 100 zł
Wakacje z Zameczkową Szkołą Tańca
Letnie warsztaty: Disco, Funky, Hip-hop,
DanceMix dla początkujących pod kierunkiem
instruktorki Katarzyny Oleś. Warsztaty
przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Na zajęciach uczestnicy będą poznawać krótkie
układy choreograficzne oparte na różnych
technikach tanecznych a także zapoznają się
z formą ruchową, jaką jest taniec, rozwiną
koordynację ruchową i przestrzenną a także
wrażliwość na dźwięki i odpowiednią
ich interpretację.
Wiek uczestników: od 8 lat
Godziny zajęć: poniedziałek – piątek 10.00 –
11.00
Odpłatność: wstęp wolny
Latino Energy Maraton. Taniec i fitness
w jednym! Zapraszamy na 5 dni intensywnego
wysiłku w rytmach Latino. Latino Energy
Maraton to propozycja dla osób, które kochają
gorące rytmy a jednocześnie chcą poprawić
swoją kondycję i sprawność bez względu
na wiek i płeć. Krótkie choreografie, które
zawierają elementy salsy, merengue, samby,
cha-chy pozwolą każdej osobie wyrzucić z siebie
pozytywną energię, dobrze bawić się w tańcu
i jednocześnie zadbać o swoją kondycję oraz
sylwetkę! Każde zajęcia zakończone będą 15
min ćwiczeniami poprawiającymi gibkość oraz

wzmacniającymi mięśnie brzucha, pleców i nóg.
Wiek uczestników: od 15 lat
Godziny zajęć: poniedziałek – piątek 16.00 –
17.00
Odpłatność: wstęp wolny

27.0831.08.2018

GALERIA ART. STYL

Lipiec,
sierpień

Warsztaty Tańca Towarzyskiego dla
średniozaawansowanych i zaawansowanych
pod kierunkiem instruktorki Zameczkowej
Szkoły Tańca Katarzyny Oleś. Warsztaty
przeznaczone dla stałych grup Zameczkowej
Szkoły Tańca. Na zajęciach uczestnicy będą
doskonalić swoje umiejętności taneczne oraz
pracować nad poprawą kondycji, siły
i sprawności fizycznej.
Wiek uczestników: od 12 lat
Godziny zajęć: poniedziałek – piątek 17.00 –
18.00
Odpłatność: wstęp wolny
Kreatywne warsztaty wokalne pod kierunkiem
instruktora Katarzyny Stanek z udziałem
muzyków, instrumentalistów Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach.
W ramach zajęć: emisja głosu, dykcja, śpiew
grupowy, praca z zespołem instrumentalnym,
tworzenie kompozycji i rejestracja autorskich
piosenek.
Wiek uczestnika: od 12 lat
Godziny zajęć: poniedziałek – piątek 10.00 –
17.00
Odpłatność: 100 zł
Zameczkowa Akademia Sztuki – wystawa prac
uczestników zajęć plastycznych.
Galeria „Na Płocie” DK Zameczek pn. „Kielce
Moja Mała Ojczyzna” , wystawa fotogramów.
Dni otwarte Domu Kultury „Zameczek”

sierpień
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Ośrodek Kultury
„ Ziemowit”
ul. Księcia Mieszka I 79
25 – 342 Kielce
tel. 41 345 – 20 – 63
e-mail:
ziemowit@zameczekkielce.pl

20 – 24.08.
2018 r.
27 – 31.08.
2018 r.

„ARTYSTYCZNE WOJAŻE Z ZIEMOWITEM”
Warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat,
mające na celu zdrowy i aktywny sposób spędzenia
wolnego czasu, rozwijanie ekspresji twórczej oraz
uwrażliwienie na piękno.
W programie wyprawy do niezwykłych miejsc
w Kielcach i woj. świętokrzyskim.
Kolorowe spotkania z plastyką, zaczarowany świat
dźwięków, filmowe przygody dla każdego.
Różnorodne zabawy, gry i konkursy
z nagrodami.
Zajęcia:
od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-14.00;
możliwość opieki nad dziećmi
w godz. 8.00-9.00 , 14.00-16.00.
Odpłatność za warsztaty: 100 zł za jeden tydzień.

4

Organizator
Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6,
25-025 Kielce
tel. 41 344 92 97
e-mail:
poczta@mwk.com.pl

Lipiec,
sierpień

Galeria „m” – Kieleckie miejsca w drodze do
niepodległości Polski – wystawa prac.

Termin

Nazwa i krótki opis imprezy
Dworek Laszczyków w Kielcach organizuje na
zamówienie lekcje i warsztaty muzealne dla grup
zorganizowanych i osób indywidualnych zgodnie z
ofertą i cennikiem z naszej strony internetowej
http://mwk.com.pl/pl/oferta/oferta_edukacyjna/
Dworek Laszczyków w Kielcach jest czynny od
wtorku do niedzieli w godzinach od 9:00-17:00 gdzie
prezentowane są wystawy tematyczne.
Bilety wstępu na wystawę w cenie:
bilet normalny 5,00 zł, bilet ulgowy 2,00 zł, bilet
rodzinny (dwie osoby dorosłe + 2 dzieci do 16.roku
życia) 10,00 zł.
Informujemy, że Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek
Laszczyków bierze udział w akcji Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego "Muzeum za złotówkę"
Wstęp dla osób do 16 roku życia- 1,00 zł
Dworek Laszczyków udostępniony jest do
zwiedzania nieodpłatnie w każdą sobotę (z
wyjątkiem sobót będących dniami świątecznymi).
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5

Organizator

Termin

WBP im. Witolda
Gombrowicza
25-033 Kielce
ul. ks. P. Ściegiennego
13
MEDIATEKA
tel. 41 340 03 38

10.07,
24.07.
14.08.2018

Nazwa i krótki opis imprezy
W DRODZE DO PACANOWA - Wielkie
podróże z Koziołkiem Matołkiem
Poznajemy życie mieszkańców Afryki
Z wizytą u chińskiego cesarza
Indie oczami Koziołka Matołka
Zajęcia edukacyjne z dziećmi w ramach wakacji pn.
Uczymy się poprzez zabawę - organizowane
w siedzibie Biblioteki w godz. od 1100 do 1300
Zajęcia są bezpłatne.
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Organizator

Termin

Energetyczne Centrum
Nauki Kieleckiego
Parku
Technologicznego

26.06 –
30.06.2018

Nazwa i krótki opis imprezy
W ramach oferty wakacyjnej proponujemy
następujące warsztaty naukowe dla dzieci od lat 7
(grupy zorganizowane oraz indywidualnie
zwiedzający):

ul. Olszewskiego 6,
25-663 Kielce
budynek Skye Inc.

26.06.
Wyrysuj program – OZOBOTY

Tel. 41 278 72 50
e-mail:
ecn@technopark.kielce.
pl
www.ecn.kielce.pl

Spotkaj się z Ozobotami – maleńkimi, wesołymi
kuleczkami, które rozpoznają kolory i potrafią
wykonywać polecenia. Narysuj im linię na zwykłej
kartce papieru i zastosuj proste kolorowe komendy,
żeby robot zrealizował misję, którą mu zlecisz.
Zaprogramuj dzień rodzinie Glutobotów i dopilnuj,
aby każdy wykonał prawidłowo wyznaczone zadanie.
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27.06.
Jednym kliknięciem… – PHOTONY, czyli
programowanie z Grupą MAC

Jedno kliknięcie – tylko tyle dzieli Cię od rozpoczęcia
przygody z programowaniem robotów. Poznaj
z nami Photona – niezwykłego przybysza, który uczy
się razem z Tobą i chce poznać nasz świat. Zostań
jego przewodnikiem i kompanem do zabawy,
i korzystając z aplikacji multimedialnej razem
wybierzcie się w niezapomnianą podróż do świata
kodów.

28.06.
Mamo, tato, a dlaczego warto „mieć nosa”?

Zapachy są bardzo ważne w życiu człowieka.
Sięgamy po nie, gdy chcemy sprawić radość bliskiej
osobie wyjątkowym prezentem, jak i dla poprawy
własnego nastroju – kiedy to ulubiona woń otula nas
niczym miękki sweter. I choć mogłoby się wydawać,
że perfumy są luksusowym symbolem obecnych
czasów, to miały one swój początek już w prehistorii.
Połączenie ziół i dymu palonej żywicy uzmysłowiły
naszym praprzodkom, że mają do czynienia
z pięknym zapachem. A jak dalej przebiegał rozwój
pachnideł i od jakiego czasu możemy mówić
o rozkwicie branży perfumeryjnej? Czy aby tworzyć
własne perfumy musimy mieć ponadprzeciętnie
rozwinięty zmysł powonienia?

29.06.
Mamo, tato, a dlaczego… roztwór ma peHa?

Kwaśne deszcze, chemia gospodarstwa domowego,
warzywa, owoce, kosmetyki. Kwasy i zasady
13

możemy odnaleźć wokół nas. W jaki sposób
dowiedzieć się, która substancja jest kwasem,
a która zasadą? Czym jest skala pH? Podczas
warsztatów dzieci przeprowadzą doświadczenia,
które pozwolą sprawdzić odczyn różnych substancji
spożywczych. Poznają także, które warzywo może
być naturalnym wskaźnikiem pH i jaki jest jego
odpowiednik chemiczny.

Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku, w godz.:
09:00-10:30
11:00-12:30
13:00-14:30
Bilet na warsztaty + wystawę - 15 zł/os.
Zwiedzanie wystawy od wtorku do piątku w godz.:
14:45-15:45
Bilet normalny - 7 zł/os.
Bilet ulgowy/grupowy/rodzinny - 5 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny - 4 zł/os.
W soboty zapraszamy na warsztaty
popularnonaukowe
o godz. 13:00 – Cykl „MAMO, TATO, A DLACZEGO…”:
o godz. 14:00 – Cykl „SZYFROGRAM”
Bilet na warsztaty – 8 zł/os.

31.0731.08.2018

Zwiedzanie wystawy możliwe jest o godz. 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.
Bilet normalny - 7 zł/os.
Bilet ulgowy/grupowy/rodzinny - 5 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny - 4 zł/os.
W ramach oferty wakacyjnej proponujemy
następujące cykle warsztatów naukowych dla
dzieci od lat 7 (grupy zorganizowane oraz
indywidualnie zwiedzający), podzielone na dni
tygodnia:
WTORKI – Cykl „CO W TRAWIE PISZCZY?”:
Lipiec: Najniebezpieczniejsze zwierzę świata
Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie jest najbardziej
niebezpieczne zwierzę na świecie? Lew, rekin,
krokodyl? To wyobraźnia podsuwa nam obrazy
wielkich stworzeń z ostrymi zębami. Tymczasem
według danych Światowej Organizacji Zdrowia
rekiny ludojady zabijają około dziesięciu osób
rocznie, lwy sto osób, a krokodyle około tysiąca.
I choć może trudno w to uwierzyć, najbardziej
niebezpiecznymi zwierzętami na świecie są dla nas…
14

komary. Te niepozorne owady przyczyniają
się do śmierci 750 tys. ludzi rocznie! Czy powinniśmy
czuć się zagrożeni? Dowiedz się, co tak bardzo
przyciąga komary do człowieka i jak skutecznie się
przed nimi chronić.
Sierpień: Leśne imperium
Wiele milionów lat przed pojawieniem się człowieka
istniały świetnie zorganizowane społecznie
cywilizacje – prawdziwe imperia, które opanowały
i do dziś kontrolują niemal cały świat. Mrówki.
Osobno – niewielkie stworzenia o długości
kilkudziesięciu milimetrów i wadze kilku
miligramów. Razem – potęga, z którą nawet
człowiek powinien się liczyć. Czy wiesz, że w Polsce
naukowcy odkryli nietypową kolonię mrówek?
„Mrówki-atomówki” to prawdziwa biologiczna
sensacja! Dowiedz się, czy mrówki są pożyteczne,
czy raczej szkodliwe, kto i jak zarządza mrówczą
społecznością, jaka jest ich tajna broń i co zrobić, aby
wyprosić z domu tych niesamowitych, ale jednak
nieproszonych gości.
ŚRODY – Cykl „NAUKA (W) MAGII”:
Lipiec: Nauka (w) magii – część I
Sierpień: Nauka (w) magii – część II
Prawdziwa magia to… poważna sprawa. Wprawdzie
nie będzie magicznych różdżek, wróżenia ze
szklanych kul, ani towarzystwa czarnych kotów,
ale i tak przedmioty zaczną znikać, woda zamieni
się w wino, a ogień zapłonie różnymi kolorami. Może
warto tego lata poznać tajniki sztuki iluzji?
Przekonajcie się, czy występy współczesnych
magików to czary, zręcznościowe triki, czy może…
przemyślane naukowe doświadczenia!
CZWARTKI – Cykl „KIERUNEK PÓŁNOC-POŁUDNIE”:
Lipiec: Po drodze z przyrodą
Żółwie morskie co roku składają jaja na tej samej
plaży, na której wykluły się przed laty. Ptaki
migrujące przelatują tysiące kilometrów, aby wrócić
do swoich gniazd. Dowiedz się jak obserwacja
przyrody i nowoczesne technologie pomagają
człowiekowi w wakacyjnych podróżach
i odnajdywaniu drogi do domu.
Sierpień: Z mapą pod prąd
Chyba najsłynniejszą pomyłką w historii nawigacji
było odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.
Poznaj metody jakimi posługiwali się najwięksi
odkrywcy, aby odnaleźć drogę do celu. Dowiedz
się jak stworzyć mapę i dlaczego niektóre z nich
nieco nas oszukują.
15

PIĄTKI – Cykl „ZDROWIE NA WAKACJACH”:
Lipiec: Czy układ pokarmowy może wziąć urlop?
Wakacje to czas odpoczynku oraz niezapomnianych
przeżyć. W tym okresie pozwalamy sobie na
odstępstwa od zdrowej diety ulegając wielu
pokusom, takim jak lody, fast foody czy napoje
gazowane. W czasie, kiedy my się relaksujemy, nasz
układ pokarmowy pracuje na najwyższych obrotach,
dlatego, aby móc cieszyć się piękną wakacyjną aurą,
należy sumiennie dbać o swoje zdrowie. Czy wiesz
co się dzieje z jedzeniem podczas posiłku i jak długą
drogę przebywa? Do czego służy ślina i czy przez
żołądek można trafić do serca? Wykonaj
doświadczenia i zbuduj własny przewód pokarmowy,
aby znaleźć łatwe odpowiedzi na trudne pytania.
Sierpień: Bezpiecznie pod słońcem
Ciepłe morze, gorący piasek, powiew letniego
wiatru. Piękną wakacyjną pogodę zawdzięczamy…
słońcu. Jednak, jak mówi znane powiedzenie „
co za dużo, to… niezdrowo”. Słońce w nadmiarze
może również szkodzić. Dowiedz się, jak nasz
organizm chroni się podczas kąpieli słonecznych,
jak możemy mu w tym pomóc i co lepiej spakować
do wakacyjnego plecaka: różowe okulary czy może…
marchewkę?
Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku, w godz.:
09:00-10:30
11:00-12:30
13:00-14:30
Bilet na warsztaty + wystawę - 15 zł/os.
Zwiedzanie wystawy od wtorku do piątku w godz.:
14:45-15:45
Bilet normalny - 7 zł/os.
Bilet ulgowy/grupowy/rodzinny - 5 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny - 4 zł/os.
W soboty zapraszamy na warsztaty
popularnonaukowe
o godz. 13:00 – Cykl „MAMO, TATO, A DLACZEGO…”:
o godz. 14:00 – Cykl „SZYFROGRAM”
Bilet na warsztaty – 8 zł/os.
Zwiedzanie wystawy możliwe jest o godz. 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.
Bilet normalny - 7 zł/os.
Bilet ulgowy/grupowy/rodzinny - 5 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny - 4 zł/os.
Więcej informacji na stronie: www.ecn.kielce.pl
oraz na Facebooku: www.facebook.com/ECN.KPT
16
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Termin

Instytut Dizajnu
w Kielcach

16-20.07.
2018

ul. Zamkowa 3
25–009 Kielce
tel. 41 367 68 01
wew.117
info@idkielce.pl
www.idkielce.pl

Nazwa i krótki opis imprezy
W ramach zajęć pt. Mali Zaangażowani, wraz z
dziećmi będziemy własnymi rękami działać dla
wspólnego pożytku. Dzieci dowiedzą się, co to
znaczy szanować dobro wspólne i jak można w
praktyce o nie dbać. Każdego dnia będzie to inna
aktywność w przestrzeni miejskiej lub skierowana
dla potrzebujących grup - seniorów lub
niepełnosprawnych. W ramach zajęć będziemy
malować, sadzić, lepić z gliny, a nawet budować.
Zajęcia od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 12.00
Udział w zajęciach bezpłatny.
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Termin

GEOPARK KIELCE –
Centrum Geoedukacji

03.07.2018
31.08.2018

Ul. Daleszycka 21
25-202 Kielce
tel.041 36 76 800
e-mail:
rezerwacje@geoparkkielce.pl

Nazwa i krótki opis imprezy
Wakacyjna Akademia Geologii
Oferta wakacyjna dla osób indywidualnych:
Warsztaty geologiczne* dla dzieci i młodzieży
szkolnej w wakacyjne środy (04.07, 11.07, 18.07,
25.07, 01.08, 08.08, 22.08, 29.08), w godzinach od
10.00 do 12.00 ;
Zwiedzanie Galerii Ziemi wraz z Kinem 5D,
w godzinach od 10.00 do 17.00;
*Tematyka zajęć dostępna na stronach
internetowych: www.geopark-kielce.pl i
www.centrum-geoedukacji.pl
Wstęp wolny, wymagana wcześniejsza rezerwacja:
telefonicznie 041/36 76 800 lub e-mailowo
rezerwacje@geopark-kielce.pl
Oferta wakacyjna dla grup zorganizowanych,
w godzinach od 10.00 do 16.00, od wtorku do
piątku, w okresie od 03.07.2018
do 31.08.2018:Zwiedzanie Galerii Ziemi wraz
z Kinem 5D (wariant tradycyjny z przewodnikiem lub
wariant interaktywny w formie gry edukacyjnej po
ekspozycji stałej) Zajęcia warsztatowe*
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*Tematyka zajęć dostępna na stronach
internetowych: www.geopark-kielce.pl
i www.centrum-geoedukacji.pl
Wstęp wolny, wymagana wcześniejsza rezerwacja:
telefonicznie 041/36 76 800 lub e-mailowo
rezerwacje@geopark-kielce.pl
9
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Muzeum Dialogu Kultur

16.07-20.07

Rynek 3

oraz

25-303 Kielce
tel. 41 344 60 96 wew.
302 lub 307
fax. 41 344 82 61
e-mail: dialog@mnki.pl

06.08-10.08

zapisy i informacje:
edukacja@mnki.pltel.
41 344 60 96, tel. 660
957 875

Nazwa i krótki opis imprezy
Wakacyjne warsztaty dla dzieci w Muzeum Dialogu
Kultur:
„Ciemność i światło: mity i opowieści z całego
świata”

od
poniedziałku
do piątku,

Koszt udziału w zajęciach: 7 zł.

w
godz.10:0013:00

1.Początek: punkt i linia w kulturze rdzennych
mieszkańców Australii.

16.07-20.07

2.Porządek i chaos: okrąg i kolor w kulturze
tybetańskiej.
3.Ludzie i zwierzęta: o naturze w opowieściach
rdzennych mieszkańców Ameryki.
4.Rytm i dźwięk: opowieści z krajów afrykańskich.
5.Wartości ponad czasem: o człowieku i jego losie w
starożytnej Grecji.
06.08-10.08
1.Początek: Brahma, Wisznu, Śiwa...czyli opowieści z
Indii.
2.Porządek i chaos: zamotane nici i ukraińskie lalki
spełniające życzenia.
3.Ludzie i zwierzęta: o meksykańskiej sztuce
ludowej.
4.Rytm i dźwięk: szamani z dalekiej Syberii.
5.Wartości ponad czasem: o człowieku i jego losie w
rosyjskich bajkach.
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od
poniedziałku
do piątku, w
godz. 9–14

Zajęcia dla grup zorganizowanych.
Koszt: 7 zł
Archeolog – rekonstruktor przeszłości człowieka.
Masa całkowita – warsztaty integrujące grupę.

Każda
sobota
wakacji
godz. 11-13

Sobotnie warsztaty familijne: zajęcia dla odbiorców
indywidualnych.
Koszt: 8 zł
7.07: Wakacyjne podróżowanie w czasie –archeolog
14.07: Wakacyjne podróżowanie w czasie – listy
przyszłości.
21.07: Wakacyjne podróżowanie w czasie – jak żyło
się w jaskini?
28.07: Wakacyjne podróżowanie w czasie – ozdoby
z brązu.
4.08: Wakacyjne podróżowanie w czasie
– po co prawo jazdy?
11.04: Wakacyjne podróżowanie w czasie – naczynia
w królestwie kamienia.
18.07: Wakacyjne podróżowanie w czasie
– warsztaty modelarskie Samochód Plus.
25.07: Wakacyjne podróżowanie w czasie
– automobil, samochód prapradziadka.

Muzeum Narodowe
w Kielcach
pl. Zamkowy 1, Kielce
zapisy i szczegółowe
informacje:
e-mail:
edukacja@mnki.pl.

od wtorku
do piątku,
w godz.
10–15

Warsztaty dla grup zorganizowanych
- koszt udziału w warsztatach – 7 zł od osoby
- zajęcia trwają 1-1,5 godziny i przeznaczone są dla
dzieci w wieku 4-16 lat
1.Warsztat botaniczny. W tajemniczym ogrodzie.
2. Budujemy Pałac.

tel. 41 344 40 14 wew.
239,
tel. 660 957 875
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Muzeum Lat Szkolnych
Stefana Żeromskiego

15.0615.07.2018

ul. Jana Pawła II 5

od
poniedziałku
do piątku, w
godz. 8.00 –
15.00

e-mail:
zeromski@mnki.pl

Zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych
„Cacane cudoki - czym bawili się nasi dziadkowie?”.
Koszt udziału w zajęciach – 5zł/os.
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna
lub mailowa.

tel. 41-344-57-92
10
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Ośrodek Rekreacji
i Hipoterapii MAAG

18.0605.09.2018

ul. Ściegiennego 207
25-116 Kielce
tel. 601 471 323 , 693
41 83 63
11

Organizator

Termin

Polskie Towarzystwo
Turystyczno Krajoznawcze

10.0728.09.2018

Nazwa i krótki opis imprezy
"Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
z terenu Miasta Kielce poprzez zorganizowanie zajęć
rekreacyjno-turystyczno-krajoznawczych
połączonych z nauką jazdy konnej, ogniskami
z kiełbaskami, zabawami, konkursami terenowymi,
zajęciami z zakresu życia, zachowań i opieki nad
zwierzętami dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta
Kielce, codziennie od poniedziałku do piątku w
godzinach 11-15".
Nazwa i krótki opis imprezy
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
z terenu Miasta Kielce poprzez zorganizowanie
wycieczek pieszo - autokarowych.

Oddział Świętokrzyski w
Kielcach

Harmonogram wycieczek pieszo - autokarowych:

ul. Sienkiewicza 29

Wycieczki pieszo - autokarowe odbędą się
w terminach: 10,17, 24,31 lipca 2018 r. oraz 7, 14,
17, 21, 28 sierpnia 2018 r.

25-007 Kielce
tel. 41 344 77 43

Kielce - Chęciny - Jaskinia Piekło - Kielce
Kielce - Oblęgorek - Zagnańsk - Samsonów - Kielce
Kielce - Ciekoty - Święta Katarzyna - Kielce
Kielce - Starachowice - Wąchock - Kielce
Kielce - Huta Szklana - Święty Krzyż - Kielce
Kielce - Chrusty - Zachełmie - Kielce
Kielce - Energetyczne Centrum Nauki - rez.
Karczówka - Kielce
Kielce - Plac Artystów - Muzeum Zabawy i Zabawek
- Magia Karmelu - ul. Sienkiewicza - Plac Artystów
Kielce - Plac Artystów - Wzgórze Zamkowe - Ogród
Włoski -Kadzielnia - Plac Artystów
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Muzeum Zabawek
i Zabawy
Plac Wolności 2
25-367 Kielce
Tel.41 34 440 78

03.0727.07.2018

Nazwa i krótki opis imprezy
Muzeum Zabawek i Zabawy zaprasza do udziału w
„Muzearium”, czyli zestawie zajęć, które poprzez
zabawę, edukację oraz połączenie różnych form
aktywności np. plastycznej, ruchowej, przybliżą
różne aspekty funkcjonowania muzeum oraz
zróżnicowany charakter zbiorów muzealnych.
Zajęcia będą się odbywać w terminie 03.0727.07.2018, od wtorku do piątku, w godz. 10.0012.00.
Cena biletu na pojedyncze zajęcia-10 zł.
Poszczególne zajęcia będą prowadzone w Muzeum
Zabawek i Zabawy (pl. Wolności 2), w Aptece
Wyobraźni (ul. Mickiewicza 1) oraz w Muzeum
Laurensa Hammonda (ul. Kościuszki 13).
Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie:
www.muzeumzabawek.eu
tel. 41 34 440 78
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Teatr Lalki i Aktora
„Kubuś”

25.0610.07.2018

ul. Duża 9
25-304 Kielce
tel. 41 368-02-93
e-mail:
sekretariat@teatrkubus
.pl

1126.08.2018

Nazwa i krótki opis imprezy
Warsztaty teatralne ,,Leśne ścieżki inspiracji-dialogi
natury z nowoczesnością'' dla dzieci w wieku 11-15
lat w ramach projektu Lato w teatrze.
Warsztaty będą się odbywać w Teatrze Lalki i Aktora
''Kubuś'' oraz Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w
Ciekotach. Zajęcia są bezpłatne, rekrutacja do 11
czerwca 2018.
Spektakle ,czytanie, pokazy filmów:
11.08.2018
Koprodukcja międzynarodowa
Mała wielka podróż (spektakl 1-4 lata)
16.00 – 16.45
12.08.2018
Japan Union Kuuki (spektakl 0,5-2 lata)
11.00 – 11.45
Teatr Impro Kula Zabawula (spektakl)
16.00
18.08.2018
Czytanie sztuki dla młodzieży (czytanie)
15.00
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TLiA „Kubuś” Sztuka latania (spektakl 10+)
17.00 – 18.10
Pokaz filmów dla młodzieży ( pokaz filmowy12+)
19.00 – 20.00
19.08.2018
Opolski Teatr Lalki i Aktora Mała draka o
zwierzakach (spektakl 4+)(mała scena KCK)
11.00 – 11.45
Grupa Coincidentia Straszka pospolita (spektakl 7+)
17.00 - 18.00
25.08.2018
Czytanie sztuki dla młodzieży (czytanie)
14.30
Teatr Miniatura w Gdańsku Krzyżacy (spektakl
10+)(Duża Scena KCK)
16.00 – 17.45
26.08.2018
Dwie wyspy (spektakl 4+)
11.00 – 11.50
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie Sposób na
Alcybiadesa (spektakl 12+)(Teatr im. S
Żeromskiego)
16.00 – 17.35
Rezerwacje:
tel. 41 344-58-36;
rezerwacje@teatrkubus.pl
Więcej informacji o spektaklach i wydarzeniach w
Teatrze Lalki i Aktora Kubuś będzie się ukazywać na
bieżąco na stronie www.teatrkubus.pl.
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KLUBY
1

Organizator

Termin

Nazwa i krótki opis imprezy

Klub Osiedlowy
„Na Barwinku” przy SBM
PIONIER w Kielcach

16.07 –
17.08.
2018

Zajęcia półkolonijne dla dzieci i młodzieży w
wieku 8 – 14 lat.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
w godz.: 9.00 – 15.00.
Odbędzie się 5 tygodniowych turnusów, w
programie każdego z nich planujemy:
-wyjazdy na basen
-wyjścia do kina
-wycieczki turystyczno – krajoznawcze i
rekreacyjne
-gry i zabawy świetlicowe

25-150 Kielce
ul.Barwinek 29
tel. 41 361 38 63
e mail:
klub_na_barwinku@wp.pl

Koszt udziału w zajęciach – zróżnicowany,
w zależności od członkowstwa w SBM
„PIONIER”.
Szczegółowy program zajęć będzie
zamieszczony na stronie www.sbmpionier.pl w
zakładce: klub na barwinku, po 15 czerwca
2018 r.
2
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Nazwa i krótki opis imprezy

Robotnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Armatury”
w Kielcach

25.06.2018
–
10.08.2018

Kluby Osiedlowe:
„Witeź”
ul. Karczówkowska 20

Akcja Letnia dla dzieci w wieku od 7 lat.
W ramach zajęć: gry i zabawy ruchowe, zajęcia
sportowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu,
wyjścia do bawialni, kin, na baseny, wycieczki
piesze i autokarowe, konkursy plastyczne,
wokalne, taneczne, dyskoteki, zajęcia
edukacyjne, wystawy.

tel. 41-345-52-37
Zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do 16:00

„Amonit”
ul. Kryształowa 4

Koszt udziału w zajęciach:

tel. 41-366-28-85,
Klub „Witeź” 90 zł lub 100 zł * za tydzień

41-345-41-42

Klub Amonit” 70 zł lub 80 zł * za tydzień

„Mrówka”
ul. Karczówkowska 10

Klub „Mrówka” 100 zł lub 110 zł * za tydzień

tel. 41-361-51-02

*opłata dla osób nie będących członkami
Spółdzielni
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Organizator

Termin

Świętokrzyska Spółdzielnia
Mieszkaniowa

02.076.07.2018

Zajęcia edukacyjne i opiekuńcze dla dzieci
w wieku od 7 do 12 lat

Ul. Warszawska 155

09.0713.07.2018

W ramach każdego turnusu : gry i zabawy
edukacyjne, konkursy, warsztaty plastyczne,
muzyczne, wyjazdy na basen, zajęcia sportowe,
wyjścia do instytucji kultury, wycieczki i inne
atrakcje.

tel.041 3311074
e-mail: klub@ssmkielce.pl

Nazwa i krótki opis imprezy

16.0720.07.2018
23.0727.07.2018

Zajęcia od poniedziałku do piątku, w godz.
8.00-15.30 lub 10.00-15.00.
Koszt udziału w turnusie:
220 zł mieszkańcy ŚSM/ 265 zł osoby spoza
ŚSM (8.00-15.30) , 180 zł/215 zł (10.00-15.00)

4

Organizator
Osiedlowy Klub
„Domatorek”

Termin
02.-27.07.
2018r.

Nazwa i krótki opis imprezy
Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
Zajęcia od poniedziałku do piątku, w godz.
10.00 – 15.00.

Ul. Massalskiego 4

Cztery tygodniowe turnusy, koszt jednego 100
zł.

25-636 Kielce
tel. 795-125-068

W ramach zajęć wycieczki piesze i autokarowe,
wyjścia do kina i na basen, zajęcia sportowe
i plastyczne.

e-mail:
domatorek@smdomator.pl
5

Organizator
Dom Kultury „Sabat”
Ul.J.N.Jeziorańskiego 73
25-408 Kielce
tel. 41/331-08-70 wew.24
e-mail:
kontakt@dksabat.pl

Termin
I turnus
02.0706.07.2018
II turnus
09.0713.07.2018

Nazwa i krótki opis imprezy
Akcja Lato 2018 dla dzieci w wieku od 7 do 14
lat.
Zajęcia od poniedziałku do piątku, w godz.
10.00-15.00.
Koszt udziału w zajęciach :
180zł –dzieci ze SM „Wichrowe Wzgórze”,
200zł – dzieci z innych osiedli.
W programie Akcji Lato 2018 :
-Wyjzad do kina Helios i na kręgle w Galerii
Echo.
-Wizyta w Państwowej Straży Pożarnej –lekcja
edukacyjna „Ognik”.
-Wyjazd do Strawczyna na krytą pływalnię
Olimpic.
-Wyjazd do Lisowa , zwiedzanie mini zoo „Leśne
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Organizator
Osiedlowy Klub Kultury KSM
„Słoneczko”
25-322 Kielce
ul. Romualda 3
tel. 41-34-16-180 lub
509-642-428
e-mail: sloneczko@ksm.pl

Zacisze”.
-Wyjazd do Centrum Nauki Leonardo Da Vinci.
-Wyjazd do Geoparku (warsztaty i zwiedzanie).
-Wyjazd do bawialni „Fiku Miku” i na warsztaty
z klockami lego EDUKIDO.
-Wyjazd do gospodarstwa „Ostoja Dworska”
w Leśnicy.
Na zakończenie każdego turnusu wręczenie
pamiątkowych zdjęć i słodkich upominków.
Termin
Nazwa i krótki opis imprezy
30.07 –
Nieobozowa Akcja Letnia „Lato z Przygodą
24.08.2018 2018”
Planuje się organizację następujących form
4 turnusy zajęć:
tygodniowe wycieczki autokarowe na terenie woj.
świętokrzyskiego
wycieczki piesze na szlakach turystycznych
wokół miasta
warsztaty muzealne, archeologiczne,
biologiczne
zajęcia na basenie „Perła”
Letnia Olimpiada Sportowa
jazda konna połączona z ogniskiem i zabawami
terenowymi
zajęcia na kręgielni lub w ośrodkach zabaw
warsztaty artystyczne (taniec, śpiew, teatr,
plastyka)
zabawy i gry na terenach leśnych
plenery malarskie
XV Letnie Warsztaty Prewencyjne „Bezpieczne
Dziecko – Udane Wakacje” we współpracy z IV
Komisariatem Policji w Kielcach
X Letnie Warsztaty Ratownictwa
Przedmedycznego we współpracy z PCK
zabawy i konkursy ruchowe, sprawnościowe,
zabawy integracyjno-wychowawcze itp.
Zajęcia dla dzieci szkolnych od lat 7.
Zajęcia od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00
– 16.00
Koszt udziału w zajęciach za tydzień (bez
wyżywienia):
120 zł dla członków KSM
140 zł dla pozostałych
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KLUBY MŁODZIEŻOWE WOLNA STREFA I MŁODA STREFA W KIELCACH
LATO 2018
7

Organizator
Dziecięco – Młodzieżowy
Klub Osiedlowy
Młoda Strefa
ul. Oboźna 5
25-212 Kielce

Termin
25.06 31.08.2018

Tel. 41 361 74 32
e-mail:
obozna@wolnastrefa.pl

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Nazwa i krótki opis imprezy
Zajęcia w klubie odbywają się przez całe
wakacje w godz. :
poniedziałek - piątek 10.00-16.00
sobota 10.00 – 14.00.
Tygodniowy plan zajęć powtarzany będzie
cyklicznie przez cały okres wakacyjny
i aktualizowany o bieżące wydarzenia, np.
wycieczki, rajdy, festyny itp.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
DZIEŃ SPORTU I ZABAW RUCHOWYCH
– piłka nożna, ping-pong, badminton, krykiet,
boule, bilard, zabawy z piłką, zabawy
zręcznościowe, turnieje sportowe, zajęcia na
basenie.
DZIEŃ ZABAW INTELEKTUALNYCH – quizy,
krzyżówki, rebusy, zagadki logiczne, szachy,
scrabble, gry planszowe.
DZIEŃ KREATYWNOŚCI
- zajęcia plastyczne: wyklejanki, decoupage,
szydełkowanie, szycie na maszynie, stringart,
tworzenie biżuterii z koralików, wypalanie
w drewnie, grawerowanie na szkle,
malowanie farbami;
- zajęcia muzyczne: nauka gry
na instrumentach muzycznych, ćwiczenia
rytmiczne, tworzenie prostych aranżacji
muzycznych, quizy muzyczne, karaoke,
zabawy przy muzyce.
DZIEŃ KULTURY – zajęcia literackie, filmowe,
teatralne, wyjścia do kina, muzeum, galerii
sztuki.
DZIEŃ TURYSTYKI I REKREACJI – rajdy piesze
i rowerowe, wycieczki, hipoterapia, gry
terenowe.
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Klub Młoda Strefa na Stoku

25.0631.08.2018

Zajęcia w klubie odbywają się przez całe
wakacje w godz. :
poniedziałek - piątek 10.00-16.00
sobota 10.00 – 14.00.
Tygodniowy plan zajęć powtarzany będzie
cyklicznie przez cały okres wakacyjny
i aktualizowany o bieżące wydarzenia, np.
wycieczki, rajdy, festyny itp.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

poniedziałek

Konkursy dla dzieci i młodzieży : np. mam
talent, drzewko mądrości, turnieje szachowe,
konkursy wiedzy.
Dodatkowo – rajdy piesze, spacery
krajoznawcze, rajdy rowerowe.

wtorek

Zajęcia artystyczno- manualne (wydzieranki,
zdobienie rzeczy codziennego użytku,
decoupage, wypalanie w drewnie, tworzenie
biżuterii, szydełkowanie, wiklina papierowa,
itp).
Dodatkowo – wyjścia na basen, rajdy piesze,
spacery krajoznawcze, rajdy rowerowe.
Gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia
ruchowe, zajęcia gimnastyczne, zawody
sportowe, fitness, krykiet, boule, turnieje
sprawnościowe.
Dodatkowo - rajdy piesze, spacery
krajoznawcze, rajdy rowerowe.
Zajęcia muzyczne z wykorzystaniem
instrumentów muzycznych, konkursy
karaoke, konkursy muzyczne, zabawy
taneczne.
Dodatkowo – warsztaty radiowe, wyjścia
na konie.
Gry i zabawy w klubie: warcaby, chińczyk, gry
planszowe, ciuciubabka, dwa ognie,
piłkarzyki, poszukiwacze skarbów, zabawy
integracyjne.
Dodatkowo – wyjścia na basen letni, rajdy
piesze, wycieczki krajoznawcze.
sprzątanie pomieszczeń klubowych, gry
i zabawy ruchowe na powietrzu.

Osiedle na Stoku 98
Telefon i e-mail.
tel. 41 362 37 44
e-mail:
nastoku.wolnastrefa.pl

środa

czwartek

piątek

sobota
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Młodzież owy Klub
Osiedl owym Wolna Strefa
ul. Karczówkowska 36
25-711 Kielce

25.0631.08.2018

tel. 413669417
e-mail:
karczowkowska@wolnastrefa.pl
poniedziałek

wtorek

środa

czwartek
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Zajęcia od poniedziałku do piątku
w godz.:10.00-16.00, w sobotę
w godz.:10.00-14.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Tygodniowy plan zajęć będzie się powtarzał
cyklicznie przez całe wakacje.
W trakcie poszczególnych tygodni zostanie
na bieżąco aktualizowany o nowe
wydarzenia, imprezy, wycieczki i wyjścia.
Dzień gier i zabaw
- Klubowe konkursy np.: „Randka
w ciemno”, "Jeden z dziesięciu”,
„Drzewko mądrości-konkurs z wiedzy
ogólnej” itp.
-Turnieje w gry planszowe (Eurobiznes,
Scrubble, Farmer, puzzle itp.),
- Klubowe konkursy FIFA.
- Gry i zabawy umysłowe (rebusy,
krzyżówki, zagadki).
- Zabawa nauką ( konkursy z wiedzy,
dyktanda na wesoło itp.).
Młode talenty atakują
- Warsztaty artystyczne –„Rozwijamy
własne zainteresowania”.
- Klubowe konkursy, np. „Mam talent”,
„Karaoke”.
- Warsztaty dziennikarsko-radiowe.
- Warsztaty i plenery fotograficzne.
- Warsztaty profilaktyczne.
Tropiciele przygody
- Wspólne wyjścia, mini rajdy, poznawanie
tajemnic przyrody (Rezerwaty Karczówka,
Ślichowice, Kadzielnia itp.).
- Zabawy terenowe (np.: podchody, nordic
walking).
- Cykl warsztatów: „Poznajemy świat
- historia i tradycje wybranych państw”.
- Kulinarne tradycje regionów.
- Quizy wiedzy geograficznej
i przyrodniczej.
- Wyjścia do stadniny koni.
W zdrowym ciele zdrowy duch
- Rozgrywki w tenisa stołowego.
- Wyjścia na boisko (piłka nożna, siatkowa).
-Turnieje w bilard, piłkarzyki i unihokej.
- Drużynowe zawody sportowe np.:
sztafeta, biegi na czas, rzut piłeczką
palantową itp.;
- Klubowe konkursy sprawnościowe,
zabawy ruchowe;
- Integracyjne zabawy warsztatowe.

piątek

sobota

Młodzieżowy Klub
Osiedlowy
„Wolna Strefa”
Ul. Naruszewicza 23
25-634 Kielce
e-mail:
naruszewicza@wolnastrefa.pl
tel. 690030002

Lipiec – sierpień 2018

Tydzień I
(Lipiec 2018)
„Bezpieczne
wakacje”
Tydzień II
(Lipiec 2018)
”Sport”

Tydzień III
(Lipiec 2018)
”Gry i zabawy”

Tydzień IV
(Lipiec 2018)
”Muzyka”

Tydzień V
(Lipiec/Sierpien2018)
”Tydzień
profilaktyczny
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Czas relaksu
- Warsztaty wizażu i stylizacji paznokci.
- Pogadanki m.in. o zdrowym stylu
życia, odżywianiu, urodzie.
- Wykonywanie biżuterii.
- Towarzyskie zabawy sportowe.
Sobota na luzie
- Warsztaty informatyczne.
- Gry i zabawy komputerowe.
- Warsztaty „Bezpieczeństwo w sieci”.
Zajęcia w klubie odbywają się przez
całe wakacje w godz. :
poniedziałek - piątek 10.00-16.00
sobota 10.00 – 14.00.
Tygodniowy plan zajęć będzie
aktualizowany o bieżące wydarzenia,
np. wycieczki, rajdy, festyny itp.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
- Moje plany na wakacje.
- Sposoby poruszania się po drogach.
- Warsztaty dotyczące zachowań przy
zbiornikach wodnych, w górach, itd.
- Liga „WS”.
- Zajęcia z tenisa stołowego.
- Wyjścia na basen.
- Zawody w siatkówkę.
- Gra w piłkarzyki.
- Gra w koszykówkę.
- konkurs wiedzy historycznej o naszym
mieście.
- Integracyjne zabawy warsztatowe.
- kalambury.
- gry i zabawy dla najmłodszych m.in.:
Ciuciubabka, Klasy.
- Nauka gry na gitarze.
- Nauka gry na perkusji.
- Karaoke.
- Nauka śpiewu.
- Nauka gry na gitarze basowej.
- Warsztaty profilaktyczne.
- Warsztaty pt. „Internet – jak być
bezpiecznym ”.
- Warsztaty pt.: ”Jak być asertywnym”.

Tydzień VI
(Sierpień 2018)
„Ruch to
zdrowie”

- Rajd śladami niezwykłych miejsc naszego
miasta: Rezerwat Kadzielnia, Stadnina Koni
Maag.
- Gry i zabawy integracyjne na świeżym
powietrzu.
- Zabawy ruchowe.

Tydzień VII
(Sierpień 2018)
„Tydzień
artystyczny”

- Plener malarski (Karczówka).
- Sztuka zdobienia paznokci.
- Konkurs plastyczny „Wakacyjne przygody
na płótnie ”- wspólne malowanie obrazu.
- Malowanie, rysowanie, wycinane czyli
uczymy się różnych technik plastycznych.
- Warsztaty radiowe – nasza możliwość
wyrażenia siebie.
- „Papierowa moda”- warsztaty dzieci
korzystając z gazet, papieru szarego, bibuły
tworzą papierowe suknie, spódnice,
kapelusze, koszule itp.
- Własnoręczne tworzenie biżuterii.
- Wystawa prac plastycznych na temat
minionych wakacji.
- Podsumowanie wakacji – ognisko.
- Przygotowanie tornistrów – przegląd
podręczników.

Tydzień VIII
(Sierpień 2018)
”Tydzień
kreatywności”

Młodzieżowy Klub
Osiedlowy
„Wolna Strefa”
25-433 Kielce
ul. Jeziorańskiego 75/3
tel. 41 362 56 40
e-mail: jnj@wolnastrefa.pl

Tydzień IX
(Sierpień 2018)
„Przygotowania
do powrotu do
szkoły –
podsumowanie
wakacji”
25.0631.08.2018

25.0631.08.2018

25.0631.08.2018
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Zajęcia: Plastyczne „ Drzemie w nas wiele
talentów?” dla dzieci w wieku: 7- 13 lat.
W ramach zajęć m. in. : kolorowanki,
wycinanki, składanie elementów papieru
techniką origami.
Zajęcia we wszystkie poniedziałki, w godz:
13.00 -15.00
Udział w zajęciach bezpłatny.
Zajęcia:
rekreacyjne „ Kto jak nie my?”
dla dzieci i młodzieży w wieku: 7- 19 lat.
W ramach zajęć m. in. Wyjścia na basen.
Kielce, ul. Szczecińska oraz na pływalnie
krytą w Morawicy.
Zajęcia we wszystkie wtorki, w godz. 11.00 15.00
Zajęcia:
Warsztaty radiowe „ Radio rozwija
wyobraźnie”.
Dla dzieci i młodzieży w wieku: 7- 19 lat.
W ramach zajęć m. in. Przygotowanie
i realizacja audycji radiowych w Radiu Wolna
Strefa w cyklu antenowym „3 kwadranse”.
Zajęcia we wszystkie środy z wyjątkiem
15.08.2018 w godz. 11.00 -13.00

25.0631.08.2018

25.0631.08.2018

25.0631.08.2018

Młodzieżowy Klub
Osiedlowy
Wolna Strefa
Ul. Żeromskiego 44
25-370 Kielce
tel. 41 31 333 88
e-mail:
zeromskiego@wolnastrefa.pl

2.07.2018 –
1.09.2018

klubowy
poniedziałek
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Rozgrywki i treningi Ligi Wolnych Stref 2018
W ramach zajęć m. in. Rywalizacja
w piłkarskich rozgrywkach LWS.
Zajęcia we wszystkie środy z wyjątkiem
15.08.2018 w godz. 10.00 -16.00.
Zajęcia:
O charakterze turystycznym „ kondycja
i samopoczucie to zgrany tandem”
dla dzieci i młodzieży w wieku: 7- 19 lat.
W ramach zajęć m. in. Rajdy piesze, wycieczki
rowerowe, wycieczki według harmonogramu
Zajęcia we wszystkie czwartki w godz. 10.00 16.00.
Zajęcia o charakterze rekreacyjnym
„Bezpieczna rekreacja, to zdrowia kreacja”
dla dzieci i młodzieży w wieku: 7- 19 lat.
W ramach zajęć m. in. wyjścia na basen
Kielce, ul. Szczecińska oraz na pływalnie krytą
w Morawicy, rywalizacja sportowa: tenis
stołowy, piłkarzyki.
Zajęcia we wszystkie piątki w godz. 10.00 16.00.
Zajęcia o charakterze relaksacyjnym „gry
i zabawy” dla dzieci i młodzieży w wieku:
7- 19 lat. W ramach zajęć m. in. organizacja
podchodów, gier osiedlowych, turniejów
wiedzy.
Zajęcia we wszystkie soboty w godz. 11.00 13.00.
Placówka oferuje zajęcia dla dzieci
i młodzieży w wieku 7 - 19 lat.
Od poniedziałku do piątku w godz. 10-16
oraz w soboty w godz. 10-14.
Tygodniowy plan zajęć będzie aktualizowany
o bieżące wydarzenia, np. wycieczki, rajdy,
festyny itp.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Zabawy i gry stolikowe, zajęcia sekcyjne
na terenie klubu, konkursy dla podopiecznych
m.in. Mam Talent, Randka w jasno,
Familiada, Milionerzy oraz inne konkursy
również współorganizowane przez
klubowiczów.
Poniedziałkowa sekcja Super Babki .
Spotkania z Paxem – grupa czytelnicza,
spotkania również w plenerze.

artystyczny
wtorek

środowe
wyjścia

sportowy
czwartek

piątkowe iq :

sobotnie
różności
Klub Samopomocy
Wolna Strefa

02.07 31.08.2018

ul. Posłowicka 98
25-145 Kielce
tel. 41 367-60-89
e-mail:
poslowicka@wolnastrefa.pl
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Zajęcia artystyczne - muzyczne, plastyczne
oraz strefy DIY. Warsztaty z różnej dziedzin
sztuki zabawy z tych dziedzin, konkursy
karaoke, jaka to melodia itd.
Wyjścia do miejsc kultury i sztuki w naszym
mieście.
Rajdy piesze, wycieczki, pochody, gry
miejskie, wizyta w Geoparku oraz ogrodzie
botanicznym, zwiedzanie rezerwatów
przyrody.
Zabawy i gry w klubie i poza nim.
Wyjście na basen, halę sportową, kręgle,
do parku linowego, ściankę wspinaczkową,
parku trampolin i inne miejsca, gdzie można
aktywnie i sportowo spędzić czas.
Będą odbywać się tego dnia turnieje
sportowe na terenie klubu oraz na świeżym
powietrzu z różnych dyscyplin sportowych,
m.in. piłkarzyki, tenis stołowy, piłka nożna,
siatkówka.
Zabawy w ramach działającej w roku
szkolnym sekcji IQ. Gry i zabawy trenujące
intelekt i zdolności młodych ludzi, quizy,
turnieje klubowe i miedzy-klubowe,
eksperymenty i doświadczenia z zakresu
podstawowego fizyki oraz chemii, gry
kalambury, tabu, dixit, i inne gry, warsztaty
profilaktyczno-dydaktyczne.
Dzień zaplanowany wspólnie z klubowiczami,
którzy będą współodpowiedzialni za pomysły
na atrakcje tego dnia :)
Zajęcia w klubie odbywają się przez całe
wakacje w godz. :
poniedziałek - piątek 10.00-16.00
sobota 10.00 – 14.00.
Tygodniowy plan zajęć powtarzany będzie
cyklicznie przez cały okres wakacyjny
i aktualizowany o bieżące wydarzenia,
np. wycieczki, rajdy, festyny itp.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Warsztaty plastyczne:
- Wypalanie w drewnie.
- Wykonywanie witraży.
- Tworzenie biżuterii.
- Malowanie farbami.
- Quilling.
Zajęcia sportowe:
- Zbijak.
- Tor przeszkód.
- Gra w siatkówkę.
- Gra w piłkę nożną.
- Badminton.
- Piłkarzyki.
- Tenis stołowy, itp.
Zajęcia gry i zabawy:
- Kalambury, twister.
- Kry planszowe i stolikowe.
Zabawy integracyjne:
- Piknik Rodzinny.
- Grill, Karaoke.
Klub Rodzinny Wolna Strefa
ul. Orla 4
e-mail: orla@wolnastrefa.pl
tel. 530235533

w każdy
poniedziałek
w okresie
wakacji
23.06.2018
26.06.2018
30.06.2018
każdy wtorek
każda środa w
okresie
wakacji
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Zajęcia w klubie odbywają się przez całe
wakacje w godz. :
poniedziałek - piątek 10.00-16.00
sobota 10.00 – 14.00.
Tygodniowy plan zajęć powtarzany będzie
cyklicznie przez cały okres wakacyjny
i aktualizowany o bieżące wydarzenia,
np. wycieczki, rajdy, festyny itp.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Turniej gier planszowych, komputerowych,
terenowych.

Udział w Święcie Kielc ( działania pod sceną).
Wakacje czas zacząć- wyjazd na pływalnię ”
Koral” w Morawicy.
Festyn Wolnych Stref na Kieleckim Rynku
- czynny udział.
Trening umiejętności psychospołecznych.
Dzień plastyczny- quiling, decupage, rysunek,
malowanie farbami, pastelami, korale
z makaronu, warsztaty robienia biżuterii,
obraz 3D z wykorzystaniem farb, materiałów
o różnych strukturach, makaronów, piasku
i produktów spożywczych, malowanie
kubków ceramicznych, malowanie T-shirtów.

każdy
czwartek w
okresie
wakacji
każdy piątek w
okresie
wakacji
dwa razy w
miesiącu w
okresie
wakacji
lipiec-sierpień
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Dzień sportu:
Piłkarzyki, tenis stołowy, wyjścia na orlik
w umówione dni, spacery do parku, nad
kielecki zalew, place zabaw, manufaktura
piasku.
Sekcja artystyczna- wokalna, recytatorska,
instrumentalna, wspólne wykonywanie
utworów muzycznych w naszej, autorskiej
aranżacji.
Wyjazd nad wodę, plażowanie, piłka
siatkowa, piknik.

Festyn na basenie MOSIR przy ul.
Szczecińskiej.
Występy taneczne, muzyczne, wokalne
Turniej piłki siatkowej – oferta otwarta dla
miasta- dla dzieci, młodzieży, seniorów
– w ramach projektu Aktywne Świętokrzyskie
- turniej z nagrodami!

ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE
1

Organizator

Termin

Nazwa i krótki opis imprezy

Urząd Miasta Kielce
Rynek 1
25-303 Kielce
tel. 41 36 76 000
www.um.kielce.pl

od
04.07.2018

Wakacje z Futbolem 2018
Turniej Piłki Nożnej
Turniej dla dzieci i młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 27
ul. Toporowskiego 96 w Kielcach.
Zgłoszenia :
- telefonicznie pod nr 41 24 98 212
- lub osobiście w Redakcji Gazety Wyborczej
ul. Rynek 16

Współorganizator
Gazeta Wyborcza Kielce
Rynek 16
25-303 Kielce
tel. 41 249 80 00

Urząd Miasta Kielce
Rynek 1
25-303 Kielce
tel. 41 36 76 000
www.um.kielce.pl

02.07.2018– Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży.
18.08.2018
poniedziałek, poniedziałek, wtorek
w godz.10.00-12.00
wtorek
Stadion Lekkoatletyczny
ul. L. Drogosza 1, Kielce
tel. kont. 660 87 85 93
STREETBALL KIELCE CUP”
Wakacje z koszykówką
Turniej dla dzieci i młodzieży.
- Szkoły podstawowe.
- Szkoły gimnazjalne.
- Szkoły ponadgimnazjalne.
Szczegółowe informacje dostępne będą na
stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce.

sierpień
2018

Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą na
różnych obiektach sportowych.
finał – Plac Artystów w Kielcach
Zgłoszenia do zajęć oraz bliższe informacje
pod nr telefonu 535816832 i na stronie
www.um.kielce.pl
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04.0729.08.2018
środa
i
piątek

Zajęcia na strzelnicy:
- Strzelanie z karabinków i pistoletów
pneumatycznych.
- Bilard.
- Rzutki.
- Piłkarzyki.
- Cymbergaj.
środa i piątek
w godz.10.00 – 14.00
Strzelnica szkolna przy dawnej szkole ZSO
Nr 14 w Kielcach ul. Jana Nowaka
Jeziorańskiego 53
Oś. Świętokrzyskie.

Zapisy:
tel. 660 447 070,
e-mail: uks775@interia.pl
lub przed rozpoczęciem zajęć.
13.08. W wakacje Kielce grają w Bilard”
31.08.2018 W ramach zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z
od
zasadami gry w bilard, przepisami i regułami
poniedziałku
sportu bilardowego.
do piątku
od poniedziałku do piątku
w godz. od 12.00-15.00
Kieleckie Centrum Bilardowe
Plac Stanisława Moniuszki 2, Kielce
Zgłoszenia i zapisy na zajęcia:
e-mail: klub@tvsports.pl
lub bezpośrednio w klubie w dniach zajęć.
Pierwszeństwo będzie przysługiwało osobom,
które zgłoszą chęć udziału e-mailem
i otrzymają pisemne potwierdzenie oraz kartę
uczestnika akcji.
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Urząd Miasta Kielce
Rynek 1
25-303 Kielce
tel. 41 36 76 000
www.um.kielce.pl

20.08. 29.08.2018

Hala Widowiskowo – Sportowa
przy ul. Żytniej w Kielcach

Świętokrzyski Klub Tańca
i Tańca Sportowego JUMP
ul. Żytnia 1/22,
25-018 Kielce
tel. 41 345 88 39
e-mail: jump@jump.kielce.pl

Tel. 41 361-38-54

20.08 29.08.2018

Współorganizator

2

Kielecki Klub Sportowy
Karate
Tel. 41 344-29-92, 696-967198
kyokushinkielce@wp.pl
Organizator
Kielecki Klub Bokserski
RUSHH
ul. Kaczorowskiego 8A
tel. kont.697 077 032
lub maile: rushh@interia.eu

Warsztaty taneczne, zajęcia sportowo
-rekreacyjne, wycieczki, basen, kino, teatr.
godz. 10.30

Współorganizator

Urząd Miasta Kielce
Rynek 1
25-303 Kielce
tel. 41 36 76 000
www.um.kielce.pl

XX Letnie Warsztaty Taneczne

Letnia Akademia Karate
Zajęcia sportowo-rekreacyjne w terenie,
wycieczki, basen, kino, teatr.
Pierwsze spotkanie na Stadionie Leśnym przy
Parku Linowym.
godz. 10.30
Zapisy:
Tel. 41 344-29-92, 696-967-198
kyokushinkielce@wp.pl

Termin

Nazwa i krótki opis imprezy

03.07 –
29.07.2018

Wakacje z boksem
Zajęcia dla dzieci od 10 roku życia z techniki
boksu, kształtowanie silnego charakteru,
zabawy sprawnościowe.
od poniedziałku do piątku
w godz. 11.00-13.00
Zapisy:
tel. 697 077 032 lub mail:rushh@interia.eu
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3

Organizator
KLUB SPORTOWY ,,STELLA"
ul. Krakowska 374
25-801 Kielce
tel./fax: 41 346 51 98

4

Organizator
Uczniowski Klub Sportowy
,,Zalew Kielce''
Kielce, ul. Zagnańska 82
25-139 Kielce
tel. 501458100

Termin

Nazwa i krótki opis imprezy

02.07 –
30.08.2018
od
poniedziałku
do czwartku

Lato z łukiem
Zajęcia sportowo-rekreacyjne
w zakresie łucznictwa.
Poniedziałek – czwartek
w godz.15.00-17.00
Tory łucznicze - Klub Sportowy „Stella”,
Kielce, ul. Krakowska 374
Tel. 691509824
Nazwa i krótki opis imprezy

Termin
03.07 –
30.08.2018
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Zajęcia żeglarskie
godz. 11.00- 17.00
tel. 501458100

