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Organizator

Dom Kultury Zameczek
ul. Słowackiego 23
25-365 Kielce
tel. 41-361-39-31
e-mail: zameczek@gmail.com
www.zameczek-kielce.pl

Termin
01.07-12.07.
2013r.
poniedziałek – piątek

godz. 10.00-13.00

01.07-05.07.
2013r.
poniedziałek – piątek

godz. 09.00-16.00
15.07-18.07.
2013r.
poniedziałek –
czwartek

1.

godz. 11.00-12.30
22.07-25.07.
2013r.
poniedziałek –
czwartek

godz. 11.00-15.00

19.08-30.08.
2013r.
poniedziałek – piątek

godz. 16.30-19.00

2.

Ośrodek Kultury
„Białogon”, filia Domu
Kultury „Zameczek”
ul. Pańska 1A
25-820 Kielce
tel. 41 345 27 37
www.ok-bialogon.pl
mail: ok.bialogon@wp.pl

Nazwa imprezy
Letnie Atelier – Program 10+, warsztaty plastyczne obejmujące
naukę posługiwania się technikami malarskimi i rysunkowymi.
Instruktor Barbara Żelazna
Ilość osób: 12 tygodniowo
Wiek uczestników: od 10 lat
Odpłatność: 40 zł/tydz. ; 70 zł/2 tyg.
Warsztaty Wokalne z Zameczkowym
Instruktorzy Andrzej Wolski i Artur Telus.
Ilość osób: 18
Wiek uczestników: od 12 lat
Odpłatność: 50 zł
Warsztaty Tańca Towarzyskiego i
początkujących. Instruktor Michał Baran.
Ilość osób: 10
Wiek uczestników: od 8 lat
Wstęp wolny

Studiem

Piosenki

Współczesnego

dla

Warsztaty Tańca Towarzyskiego i Współczesnego dla
zaawansowanych i średniozaawansowanych. Instruktor Michał
Baran.
Ilość osób: 14
Wiek uczestników: od 15 lat
Wstęp wolny
Warsztaty Breakdance i Hiphop. Instruktor Piotr Sikora.
Ilość osób: 16
Wiek uczestników: od 10 lat
Wstęp wolny

Letnie rekreacyjne warsztaty muzyczno – plastyczne,
zawierające podstawy edukacji plastycznej i muzycznej, gry
i zabawy ruchowe, świetlicowe i sportowe, wyjścia do instytucji
kultury, wycieczki wokół Kielc oraz po województwie
Świętokrzyskim. Zajęcia podzielone są na cztery tygodniowe bloki
01.07-26.07.
2013r.
poniedziałek – piątek

godz. 09.00-15.00

programowe, uczestniczyć można we wszystkich lub wybrać
poszczególne tygodnie zajęć. Ośrodek gwarantuje opiekę nad
uczestnikami już od godziny 7:30 do 9:00 i od 15:00 do 16:00.
Warunkiem uczestnictwa w „Letnich rekreacyjnych warsztatach
muzyczno – plastycznych” jest wypełnienie „Karty Uczestnika”
przez opiekunów dziecka dostępnej w Ośrodku Kultury
„BIAŁOGON” od 19 czerwca br.
Ilość osób: do 40 tygodniowo
Wiek uczestników: szkoła podstawowa
Odpłatność: 80 zł / tydzień
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01.07-12.07.
2013r.
poniedziałek – piątek

godz. 10.00-14.00

3.

Ośrodek Kultury
„Ziemowit”, filia Domu
Kultury „Zameczek”
ul. Mieszka I 79
25-642 Kielce
tel. 41 345 20 63
www.ziemowit-kielce.pl
mail: o.k.ziemowit@wp.pl

01.07-30.08.
2013r.
poniedziałek – piątek

godz. 10.00-16.00

19.08-21.08.
2013r.
godz. 10.00-11.30
26.08-30.08.
2013r.
godz. 10.00-11.30

Miejska Biblioteka
Publiczna
ul. Konopnickiej 5
25-406 Kielce
tel. 41 362-70-13

„Zabawy ze sztuką – sztuka zabawy”, warsztaty artystyczne
(zajęcia plastyczne, muzyczne, rozgrywki sportowe, wycieczki).
Instruktorzy: Teresa Orlikowska, Krzysztof Kruk i Paweł Okła.
Ilość osób: do 20
Wiek uczestników: od 7 do 12 lat
Odpłatność: 100 zł / 1 tydzień 180 zł / 2 tygodnie
Galeria m – „Kielce w Fotografii”. Wystawa zdjęć Janusza
Buczkowskiego, Mieczysława Pasińskiego oraz uczestników
warsztatów fotograficznych zorganizowanych przez Ośrodek
Kultury „Ziemowit ” w 2012 roku.
Ilość osób: do 50 osób przy grupach zorganizowanych,
indywidualnie bez ograniczeń
Wstęp wolny
Warsztaty Gitarowe. Instruktor Paweł Okła
Ilość osób: do 10
Wiek uczestników: od 12 do 18 lat
Odpłatność: 30 zł
„Origami – sztuka składania papieru”, warsztaty artystyczne dla
dzieci. Instruktor Krzysztof Kruk.
Ilość osób: do 10
Wiek uczestników: od 7 do 12 lat
Wstęp wolny

Na wszystkie imprezy organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w ramach akcji „Lato w Mieście 2012” wstęp wolny

01.07-31.08.
2013r.
poniedziałek – piątek

Wakacje z Internetem - wszystkie filie zapraszają dzieci
i młodzież szkolną do bezpłatnego korzystania z Internetu.

godz. 13.00-14.00
01.07-31.08.
2013r.
poniedziałek – piątek

godz. 11.00-12.00
01.07-31.08.
2013r.

4.

FunEnglish.pl – filie 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13 zapraszają dzieci
w wieku 6-12 lat na bezpłatny komputerowy kurs języka
angielskiego.
Planszolandia – codziennie w godzinach otwarcia biblioteki
w filiach 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13 dzieci mogą korzystać z gier
planszowych.

Zabierz książkę na wakacje – ogólnomiejski konkurs plastyczny dla dzieci w wieku
od 4 do 10 lat. Konkurs trwać będzie od 28 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.

Filia nr 1
ul. Karczówkowska 20

01.07-31.08.
2013r.

Pocztówka z wakacji. Biblioteka zaprasza do konkursu na
widokówkę z podróży po najpiękniejszej krainie wybranej książki.
W terminie od 1.07 - 31.08 dzieci w wieku 5-10 lat mogą dostarczać
swoje ilustracje do lokalu biblioteki.
Szczegółowe informacje w godzinach otwarcia biblioteki.

02.07-29.08.
2013r.
wtorki i czwartki
godz. 11.00-14.00

Wakacje z Tuwimem – prezentacja książek Juliana Tuwima: głośne
czytanie,
zabawy
plastyczne,
wykonywanie
kukiełek
i przygotowywanie inscenizacji do wybranych utworów.

tel. 41 345-59-73

Filia nr 2
ul. Krzemionkowa 1
tel. 41 345-26-38
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15.07-19.07. ;
12.08-16.08.
2013r.
godz. 12.00-14.00

Wakacyjne spotkania z biblioteką – spotkania z literaturą
dziecięcą, gry i zabawy literackie, ruchowe, zajęcia plastyczne.

02.07-29.08.
2013r.
wtorki i czwartki
godz. 11.00-13.00

Wakacje z Piaskoludkiem, gry zabawy literackie związane
z książką E. Nesbit Pięcioro dzieci i coś. Głośne czytanie
fragmentów utworu, zabawa w spełnianie życzeń, quizy na temat
książki, zajęcia plastyczne Tworzymy własnego Piaskoludka.

02.07-31.08.
2013r.
godz. 13.00-14.00

Malowanki wakacyjne – zajęcia plastyczne. Wykonywanie
różnymi technikami ilustracji do przeczytanych w czasie wakacji
książek.

08.07.2013r.
godz. 12.00

Zabawa w teatr - O smoku wawelskim – Przygotowywanie
rekwizytów, kostiumów, inscenizacja bajki.

Filia nr 5
ul. Warszawska 147

15.07.2013r.
godz. 12.00

Zabawa w teatr – Bajkowy kostium – Przygotowywanie
kostiumów do inscenizacji wybranej bajki.

tel. 41 331-22-78

22.07.2013r.
godz. 12.00

Sposób na nudę – Wakacyjny kolaż. Zajęcia plastyczne.

29.07.2013r.
godz. 12.00

Sposób na nudę – Kosmiczna podróż. Zabawy plastyczne
i ruchowe inspirowane książkami z dziedziny fantastyki.

Filia nr 3
ul. Jagiellońska 36
tel. 41 345-23-01

Filia nr 4
ul. Romualda 3
tel. 41 344-33-14

Filia nr 6
ul. Wikaryjska 1
tel. 41 331-22-78

Filia nr 8
ul. Barwinek 31

01.07-11.07. ;
05.08-29.08.
2013r.
pon. i czwartki
godz. 12.00-14.00

01.07-31.08.
2013r.

Książka lata - Przez dwa miesiące w godzinach otwarcia biblioteki
dziecin do lat 12 mogą wrzucać do specjalnie przygotowanej urny
swoje propozycje na najlepszą książkę przeczytaną podczas
wakacji. Podsumowanie plebiscytu 30 sierpnia.
Szczegółowe informacje w godzinach otwarcia biblioteki.

02.07-27.08.
2013r.
wtorki
godz. 11.00-13.00

Podchody książkowe – głośne czytanie baśni, gry i zabawy
literackie, bajkowe zagadki, zabawy plastyczne.

09.07-29.08.
2013r.
wtorki i czwartki
godz. 10.00-11.00

Kramik z różnościami – gry planszowe, zgaduj –zgadule,
układanie puzzli, głośne czytanie, zabawy plastyczne, kalambury.

03.07-28.08.
2013r.
środy
godz. 10.00-12.00

Barwne czytanki w deszczowe poranki – spotkania dla dzieci
w wieku 7–10 lat – głośne czytanie, zabawy plastyczne i ruchowe,
kalambury, rebusy, gry planszowe.

01.07-31.08.
2013r.

Pocztówka ze świętokrzyskiej wyprawy – konkurs plastyczny dla
dzieci do lat 14. Zgłoszenia do konkursu oraz szczegółowe
informacje w godzinach otwarcia biblioteki.

01.07-28.08.
2013r.
środy
godz. 10.00-12.00

Dobrze się bawię i rozwijam umysł. Zabawy językowe,
krzyżówki, wykreślanki pozwalające trenować spostrzegawczość,
refleks i pamięć.

tel. 41 361-47-26

Filia nr 9
ul. Okrzei 9
tel. 41 343 16 10

Filia nr 10
ul. Konopnickiej 5
tel. 41 331-66-46

Filia nr 11
ul. Nowaka Jeziorańskiego 53
tel. 41 331-83-46

Filia nr 12
ul. Zagórska 60
tel. 41-344-36-71

Filia nr 13
ul. Naruszewicza 25
tel. 41-335-88-21

W krainie uśmiechniętej książki – głośne czytanie, zabawy
plastyczne, zgaduj-zgadule.
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Muzeum Historii Kielc
ul. Św. Leonarda 4
25-311 Kielce
tel. 41 340-55-20
e-mail:
poczta@muzeumhistoriikielc.pl
www.muzeumhistoriikielc.pl

W lipcu zapraszamy na Muzealną Szkołą Strażacka. Osoby, które wezmą udział w cyklu
kilku spotkań zmierzą się z egzaminem na młodego strażaka.
Konkurs plastyczny Strażak XXI wieku w oparciu o wystawę czasową 140 lat Straży
Pożarnej w Kielcach.
Konkurs dla uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: 5-10 lat, 11-15 lat.
Odpłatność: 4 zł / 1 dzień.
02.07.2013r.

Historia Straży Pożarnej w Kielcach w oparciu o wystawę
czasową.

09.07.2013r.

Umundurowanie do pracy i na oficjalne uroczystości, musztra,
zasady pracy.

16.07.2013r.

Umiejętności młodego strażaka - rozwijanie węża, obsługa
drabiny, uruchamianie pompy. Skrzynie z narzędziami,
nowoczesny sprzęt. Zajęcia zręcznościowe.

23.07.2013r.

Egzamin na Strażaka - każdy z uczestników zmierzy się
z zadaniami teoretycznymi (wiadomości o historii strażaków
w Kielcach) oraz z zadaniami praktycznymi.

Zajęcia sierpniowe związane są z historią miasta. Sekrety miasta uczestnicy poznają
poprzez udział w zajęciach warsztatowych oraz spacerach w mieście.
Odpłatność: 4 zł / 1 dzień.
30.07.2013r.

Muzealni tropiciele - gra muzealna na stałej wystawie „Z dziejów
Kielc”.

06.08.2013r.

Poznajemy symbole Kielc
warsztaty graficzne.

13.08.2013r.

Tajemnice kieleckiego Rynku - spacer po mieście.

20.08.2013r.

Kaligrafia - zmierz się z dawnym pismem. Atrament, obsadka,
pióro – przedmioty, które warto znać - warsztaty z kaligrafii.

27.08.2013r.

Najpiękniejsze miejsca w Kielcach - spacer po mieście.

5.

- dzik, scyzoryk… historia symboliki -

Informacje dla uczestników zajęć wakacyjnych w Muzeum Historii Kielc
1. Zajęcia w muzeum są przeznaczone głównie dla osób indywidualnych.
2. Grupy zgłaszane przez instytucje samorządowe, a zorganizowane przez nie
w ramach własnych zajęć nie będą przyjmowane w terminach podanych
w załączonym harmonogramie. Zajęcia mogą zostać zrealizowane w czasie
innym niż planowane warsztaty.
3. Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 10-12 w zależności od rodzaju zajęć.
Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęcia.
W przypadku spóźnień, muzeum rozpoczyna zajęcia bez uczestnika, w tym
również w przypadku, kiedy grupa wychodzi w plener.
4. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
5. Grupy mogą liczyć nieprzekraczalnie do 20 osób.
Rezerwacja, informacja: 41 340 55 26, 41 340 55 27
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„Lato w mieście 2013” w Muzeum Zabawek i Zabawy - warsztaty dla dzieci i młodzieży.
Odpłatność: 8 zł / 1 dzień.

6.

Muzeum Zabawek
i Zabawy
Plac Wolności 2
25-367 Kielce
tel. (041) 344-40-78 w.181
e-mail:
poczta@muzeumzabawek.eu
www.muzeumzabawek.eu

02.07-05.07.
2013r.
godz. 10.00-13.00

Zabawy kolorem

08.07-12.07.;
16.07-19.07.
2013r.
godz. 10.00-13.00

Warsztaty Kamishibai - teatr ilustracji na papierze

23.07-26.07.
2013r.
godz. 10.00-13.00

Kre-aktywność

01.07-05.07.2013r.

7.

Biuro Wystaw
Artystycznych
ul. Leśna 7
25-509 Kielce
tel. 41 344-63-19,
e-mail:
galeriabwakielce@poczta.onet.pl
www.bwakielce.wici.info

8.

05.08-09.08.2013r.
12.08-16.08.2013r.

Zajęcia bezpłatne.

Codziennie oprócz
wymienionych
wyżej terminów
godz. 11.00-13.00

Spotkania ze sztuką - zajęcia plastyczne dla dzieci. Tematyką
zajęć będą wystawy odbywające się w BWA.
Zajęcia bezpłatne.

Kieleckie Centrum Kultury
Pl. Moniuszki 2 B
25-334 Kielce

Wakacje z teatrem „PEGAZ” - zapraszamy młodzież na warsztaty teatralne
w dniach 2,4,9,11,16,18 lipca, w godzinach 11.00-13.00 na Małej Scenie KCK.
W programie zabawy teatralne, technika i estetyka mowy, elementy reżyserii teatralnej.

tel. 41- 344- 40- 33 tel. 41-344- 40 -32 – centrala
tel. 41- 344 -90-54 –
impresariat
e-mail:
sekretariatkck@kck.com.pl
www.kck.com.pl

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

9.

Kielecki Teatr Tańca
Plac Moniuszki 2b
25-334 Kielce

10.

Teatr Lalki i Aktora
„Kubuś”
ul. Duża 9
25-304 Kielce

tel./fax.: 41 361 27 46
e-mail: ktt@ktt.pl,
www.ktt.pl

tel. 41-344-58-36
e-mail:sekretariat@teatr-kubus.pl
www.teatr-kubus.pl

11.

15.07-19.07.2013r.

Zajęcia fotograficzno - artystyczne będące kontynuacją projektu
„Mali Odkrywcy - Wielkie Możliwości”. Zajęcia skierowane są
do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat posiadających
własny aparat fotograficzny.

Dom Środowisk Twórczych
ul. Zamkowa 5
25-009 Kielce
tel. 41- 368-20-53
e-mail: poczta@kielcedst.net
www.kielcedst.net

SCENA LETNIA 2013r. - przed budynkiem KCK w każdą niedzielę lipca (g. 20.30)
i sierpnia (g. 20.00) odbywać się będą koncerty, spektakle oraz projekcje filmowe.
Wstęp wolny.
Kielecki Teatr Tańca zaprasza w ramach akcji Lato w mieście 2013
na nieodpłatne warsztaty taneczne dla dzieci (2 grupy) i młodzieży (3 grupy). Grupy
podzielone
będą
wg
stopnia
zaawansowania.
Zajęcia
prowadzone
będą w siedzibie szkoły Tańca KTT Pl. Konstytucji 3 maja w dniach
26.08-29.08.2013r. Zajęcia obejmować będą takie techniki taneczne jak: jazz, modern
jazz, broadway jazz, balet jazz, latin jazz, funky jazz, hip hop, salsa, taniec klasyczny,
disco.
Lato w teatrze - program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
koordynowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
– wakacyjne warsztaty teatralne pn. Budzimy siebie! Budzimy miasto!
Zajęcia dla 28-osobowej grupy dzieci i młodzieży do lat 15 z obszaru Kieleckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Koordynator projektu Joanna Kowalska 696 725 330

Wieczorne koncerty na Scenie Letniej w Ogrodzie w każdą niedzielę.
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11.

Muzeum Narodowe
w Kielcach
oddział Pałac Biskupów
Krakowskich

pl. Zamkowy 1
25-001 Kielce
http://edukacja.mnki.pl/pl/

01.07-31.08.
2013r.
wtorek – piątek

godz. 13.00-18.00
sobota - niedziela
godz. 12.00-18.00

Wolna Strefa Lafarge - zaprasza dzieci od lat 1 do 9 lat wraz
z opiekunami do sali edukacyjnej dla malucha. W kieleckim Pałacu
na rodziny czekają gry edukacyjne planszowe i multimedialne.
Oferta dla osób indywidualnych.
Zajęcia bezpłatne.
Warsztaty botaniczno-artystyczne - Zielona szkółka na talerzu

01.07-31.08.
2013r.
wtorek – piątek

godz. 10.00-12.00

Oferta dla zorganizowanych grup
Odpłatność: 5zł / osoba.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie 041 344 40 14 wew.239
lub 660-957-875 lub e-mailowo edukacja@mnki.pl
(ilość miejsc ograniczona).
Pocztówka z wystawy - zajęcia edukacyjne dla dzieci szkół
podstawowych i gimnazjalnych.

01.07-31.08.
2013r.
wtorek – piątek

godz. 10.00-12.00

01.07-31.08.
2013r.
soboty

godz. 10.00-11.00

Oddział Pałacyk Henryka
Sienkiewicza w Oblęgorku
Aleja Lipowa 24,
Strawczyn.

01.07-31.08.
2013r.

http://edukacja.mnki.pl/pl/

Oferta dla zorganizowanych grup
Odpłatność: 5zł / osoba.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie 041 344 40 14 wew.239
lub 660-957-875 lub e-mailowo edukacja@mnki.pl
(ilość miejsc ograniczona).
Sobotnie warsztaty familijne - zajęcia edukacyjne dla dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia poruszają
tematykę z dziedzin: sztuki, kultury, historii, przyrody i tematyka
skupiona jest wokół eksponatów muzeum.
Oferta dla osób indywidualnych.
Odpłatność: 5zł / osoba.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie 041 344 40 14 wew.239
lub 660-957-875 lub e-mailowo edukacja@mnki.pl
(ilość miejsc ograniczona).
Quest „Wokół Tusculum Sienkiewicza” - to znakomita forma
zabawy dla dzieci i dorosłych, pozwala w nietypowy sposób
zwiedzać oblęgorski parku, odkrywać jego tajemnice, a przy tym
wykazać się spostrzegawczością i sprytem.
(Questy do pobranie w kasie muzeum)
Oferta dla osób indywidualnych i grup zwiedzających.
Odpłatność: b. norm. 8zł / osoba. ; grupowy (pow. 3 osób) 7 zł,
b. ulg. 4zł / osoba. ; grupowy (pow. 3 osób) 3 zł,
Zgłoszenia zorganizowanych grup zwiedzających przyjmowane
są telefonicznie 041 303-04-26 wew.105 lub 664-384-069 lub
e-mailowo oblegorek@mnki.pl (ilość miejsc ograniczona).

01.07-31.08.
2013r.

Zajęcia edukacyjne - mają na celu w atrakcyjny sposób przekazać
wiedzę o pisarzu i jego twórczości dla najmłodszych. Wśród
proponowanych zajęć są: „Baśnie i legendy afrykańskie” –
prelekcja, prezentacja multimedialna i wykonywanie masek
afrykańskich z papieru; „Zagadkowy pałacyk” – zwiedzanie
muzeum połączone z rozwiązywaniem zagadek i układaniem
puzzli przedstawiających bohaterów powieści Sienkiewicza;
„Prezenty Henryka Sienkiewicza” – prelekcja, prezentacja
multimedialna, tworzenie dyplomów i adresów jubileuszowych.
Oferta dla osób indywidualnych i grup zwiedzających.
Odpłatność: 3zł / osoba
Zgłoszenia zorganizowanych grup zwiedzających przyjmowane
są telefonicznie 041 303-04-26 wew.105 lub 664-384-069 lub
e-mailowo oblegorek@mnki.pl (ilość miejsc ograniczona).
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14.07.2013r.

Piknik Literacki „Podróże Sienkiewicza” – gra na planszy
o wymiarach 5 x 5 m. Uczestnicy, poprzez zabawę, będą poznawać
miejsca, które pisarz odwiedził, rozwiązywać zagadki, odpowiadać
na pytania. Za pionki w grze posłużą im postacie z utworów
Sienkiewicza. Nietypowych rozmiarów będzie także kostka do gry.
Podczas pikniku na najmłodszych gości czekać będą również inne
atrakcje i zabawy.
Oferta dla osób indywidualnych i grup zwiedzających.
Zajęcia bezpłatne.
Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są telefonicznie
041 303-04-26 wew.105 lub 664-384-069 lub e-mailowo
oblegorek@mnki.pl (ilość miejsc ograniczona).

Oddział Muzeum Lat
Szkolnych Stefana
Żeromskiego
ul. Jana Pawła II 5
w Kielcach.

Oddział Muzeum
Dialogu Kultur
ul. Rynek 3
Kielce

http://edukacja.mnki.pl/pl/

Literackie wakacje – zajęcia edukacyjne.
03.07-21.08.
2013r.
środy
godz. 10.00

01.07-12.07.
2013r.
(poniedziałek piątek)
godz. 10.00-12.00

15.07-19.07.
2013r.
godz. 10.00-12.00

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6
w Kielcach.

12.

tel. 41 34 450 06

Obowiązkowa rezerwacja.
Odpłatność: 3zł / osoba ; grupy zorganizowane bezpłatnie
Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są telefonicznie
41 344 57 92 lub e-mailowo zeromski@mnki.pl (ilość miejsc
ograniczona).
Multi-kulti dla początkujących – warsztaty dla dzieci w wieku
od 6 do 12 lat przybliżające egzotyczne kraje, tajemnicze miejsca
na świecie, zagadki przeszłości i znaki współczesnej kultury.
Zajęcia połączone z działaniami plastycznymi przybliżą małym
antropologom m.in. Japonię, Hiszpanię, Wyspę Wielkanocną,
starożytną kulturę rzymską.
Oferta dla osób indywidualnych. Obowiązkowa rezerwacja.
Odpłatność: 5zł / osoba
Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są telefonicznie
041 344-60-96 lub e-mailowo dialog@mnki.pl
(ilość miejsc ograniczona).
Tańce świata - warsztaty taneczne dla dzieci w wieku od 5
do 12 lat. Nauka tańców z kręgu kultury europejskiej, celtyckiej,
Bliskiego Wschodu.
Oferta dla osób indywidualnych. Obowiązkowa rezerwacja.
Odpłatność: 5zł / osoba
Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są telefonicznie
041 344-60-96 lub e-mailowo dialog@mnki.pl
(ilość miejsc ograniczona).

Zlot Starych Samochodów i Motocykli - Park etnograficzny
w Tokarni.
24-25.08.2013r.
Odpłatność: b. norm. 12zł / osoba. ; b. ulg. 6zł / osoba.
Bilet rodzinny (2 os. dorosłe+2 dzieci do 16. roku życia) - 30 zł
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Zajęcia muzyczne - nauka śpiewu, karaoke, przygotowania
do występów muzycznych w wieku 13- 19 lat, nauka podstaw gry
na instrumentach klawiszowych, perkusyjnych i gitarze.

SIEMACHA SPOT
ul. Radiowa 12,
25-317 Kielce
tel. 607 250 020

1.
dla dzieci i młodzieży
w wieku 7-20 lat

Zajęcia artystyczne – modelarstwo, wypalanie w drewnie,
malowanie na szkle, filcowanie, ozdabianie, wyszywanie, zajęcia
kulinarne, projektowanie i wykonywanie biżuterii, warsztaty
rysunkowe i malarstwa, projektowanie graficzne, zajęcia
krawieckie, zajęcia teatralne z elementami tańca scenicznego.
07-08.2013r.
godz. 13.00-20.00

WSTĘP WOLNY

Zajęcia sportowo – rekreacyjne - taneczna relaksacja, gry
planszowe i na konsoli, zajęcia ze zdrowego stylu życia, ćwiczenia
aerobowe przy muzyce dla dziewcząt, zajęcia sportowe, nauka gry
w Ultimate Frisbee od podstaw, ćwiczenia z latającym dyskiem,
rozgrzewka, mecz.
Zajęcia multimedialne - komputerowe prawo jazdy, tworzenie
i montowanie filmików, zajęcia fotografowania (obróbka zdjęć,
grafika), wspólne oglądanie filmów, recenzowanie, zabawa przy
grach na Xboxie, Play Station i komputerze.

W każdy wtorek odbywać się będą rozgrywki piłkarskie w ramach Ligi Wolnych Stref.

KLUB
„WOLNA STREFA”

2.

ul. Karczówkowska 36
tel. 41 36 69 417
WSTĘP WOLNY

KLUB
„WOLNA STREFA”

Dwutygodniowe
plany wakacyjne
01.07-13.07.2013r.
15.07-27.07.2013r.
29.07-10.08.2013r.
12.08-24.08.2013r.

Poniedziałek – Dzień sportowy 10.30-15.00
Wtorek – Dzień gier i zabaw 10.30-15.30
Środa - Dzień artystyczny 11.00 - 15.30
Czwartek - Dzień rozmaitości 11.00 - 15.30
Piątek - Dzień rekreacji 10.30 - 15.30
Sobota – Dzień filmowy 10.30 - 13.30
W każdą sobotę planujemy mini rajdy, które przybliżą podopiecznym
wiedzę o naszym rodzinnym mieście. Zwiedzimy rezerwaty przyrody
„Kadzielnia”, „Wietrznia”, „Ślichowice” oraz najważniejsze zabytki Kielc.

01.07-05.07.2013r.

Powitanie wakacji, plany wakacyjne, bezpieczeństwo podczas
wypoczynku, rysowanie i malowanie, gry i zabawy na powietrzu.

08.07-12.07.2013r.

Tenis stołowy, gra w boule, zajęcia plastyczne, „dzień z legendą”
konkursy fizyczne i zręcznościowe, zajęcia kulinarne, gra w rugby
zajęcia fotograficzne, kalambury, „omnibus”, spacer do rezerwatu
„Wietrznia”, Górę Telegraf, gry i zabawy na boisku, gry i zabawy
stolikowe, turniej w komputerowe gry edukacyjne, wspólne
muzykowanie, quiz geograficzny, „gra liczbowa” na powietrzu.

15.07-19.07.2013r.

Rozgrywki w bilard, zajęcia plastyczne, gry i zabawy podwórkowe
gry planszowe, rozgrywki w „piłkarzyki”, zajęcia kulinarne, gra
w scrabble’a, zajęcia fotograficzne, turniej szachowy, gra
w rugby, łamigłówki , leśna wycieczka, gry i zabawy w terenie
zabawy ruchowe, konkurs literacki z nagrodami, zabawy
z komputerem.

22.07-26.07.2013r.

Zabawy harcerskie, zajęcia plastyczne, rozgrywki w badmintona
gry planszowe, zabawy z piłką, zajęcia kulinarne, zajęcia
fotograficzne, turniej w darta, rebusy i zagadki, quiz historyczny
bajki i baśnie, zabawy z komputerem, zabawa na powietrzu.

29.07-31.07.2013r.

Wyjście na basen, zajęcia plastyczne, gry i zabawy stolikowe i na
powietrzu, zajęcia kulinarne, zajęcia fotograficzne, podchody dla
najmłodszych, wycieczka do centrum Kielc.

ul. Oboźna 5
tel. 41 36 17 432
WSTĘP WOLNY

3.
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KLUB
„MŁODA STREFA”

4.

Os. Na Stoku 98
tel. 41 362 37 44

01.07-31.08.2013r.

WSTĘP WOLNY

Poniedziałek - Dzień artystyczny 11.00-15.00
Wtorek - Dzień rozrywki i rywalizacji 11.00-14.00
Środa - Dzień muzyczny 11.00-16.00
Czwartek - Dzień turystyczny z elementami promującymi
zdrowy tryb życia 11.00-15.00
Piątek - Dzień rekreacyjny 11.00-14.00
Sobota - Dzień integracyjny 12.00-15.00
Ponadto w klubie:
- zajęcia informatyczne (codziennie w godzinach 10.00-15.00),
- filmoteka.

Zajęcia w klubie odbywać się będą cyklicznie, chętni będą mogli skorzystać z wyjść
do parku linowego oraz na basen odkryty, terminy ustalane będą na bieżąco.

01.07-05.07.2013r.

Poniedziałek
11.00-13.00 - Otwarty Turniej w Tenisa Stołowego
13.30-15.00 - Teleturniej „Familiada”
14.00-15.30 - Zabawy ruchowe twister
Wtorek
10.30-13.00 - Nagranie audycji radiowej
11.00-12.00 - Gry planszowe „Prawda czy fałsz”
12.00-15.00 - zabawy na świeżym powietrzu: rzut do celu, tor
przeszkód z akcentem na szybkość
10.00-16.00 - Wyjazd na rozgrywki Ligi Wolnych Stref
Środa
10.30-11.00 - Konkurs pisania wierszy o tematyce wakacje
11.00-12.30 - Zajęcia muzyczne: Keyboard
12.00-14.00 - Zabawa ruchowa-podchody
14.00-16.00 - Porządki klubowe
Czwartek
11.00-13.00 - Poranek quizowo-zagadkowy
12.00-14.00 - Malowanie twarzy-zajęcia z wizażu
14.00-16.00 - Popołudnie filmowe
Piątek
10.30-12.00 - Karaoke „Polskie przeboje”
12.00-16.00 - Gry i zabawy na świeżym powietrzu

08.07-12.07.2013r.

Poniedziałek
10.00-16.00 - Wyjazd nad wodę (do wyboru plaże strzeżone –
Morawica, Cedzyna, Kaniów)
10.00-16.00 - Zajęcia artystyczne (wizaż, plastyka)
Wtorek
10.30-13.00 - Nagranie audycji radiowej
11.00-12.00 - Gry planszowe „Tabu”, „ Miliard w rozumie”
12.00-15.00 - Zabawy na świeżym powietrzu: gra w gumę, klasy,
piłka nożna
10.00-16.00 - Wyjazd na rozgrywki Ligi Wolnych Stref
Środa
10.00-16.00 - RPG - gra strategiczna w terenie
10.00-12.00 - Turniej gier planszowych
12.00-16.00 - Rajd rowerowy dla chętnych
Czwartek
10.00-16.00 - Rajdy w okolice Kielc – „Ciekawi mnie nasze
świętokrzyskie”
10.00-13.00 - Zajęcia plastyczne
13.00-16.00 - Wyjście na boisko - piłka siatkowa
Piątek
10.00-13.00 - Zajęcia muzyczne - keyboard, gitara
13.00-16.00 - Konkurs „Mam talent”
11.00-15.00 - Dla chętnych wyjście do parku linowego

KLUB
„WOLNA STREFA”

5.

ul. Krakowska 17
tel. 41 361 96 14
WSTĘP WOLNY
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KLUB
„WOLNA STREFA”

6.

ul. Naruszewicza 16
tel. 41 36 63 05
WSTĘP WOLNY

Dwutygodniowe
plany wakacyjne
01.07-13.07.2013r.
15.07-27.07.2013r.
29.07-10.08.2013r.
12.08-24.08.2013r.

KLUB
„WOLNA STREFA”

7.

ul. J.N. Jeziorańskiego 75
tel. 41 362 56 40

01.07-31.08.2013r.

WSTĘP WOLNY

Poniedziałek – Dzień sportowy 10.30-15.00
Wtorek – Dzień dla rozwoju kreatywności 10.30-15.30
Środa - Dzień wizażu i kreacji 11.00 - 15.30
Czwartek - Dzień z radiem „Wolna strefa” 11.00 - 15.30
Piątek - Dzień z muzyką 10.30 - 15.30
Sobota – Dzień sportu / rajd pieszy po Kielcach 10.30 - 13.30
Poniedziałek – Dzień sportowy 10.30-15.30
Wtorek – Dzień rekreacyjny 10.30-15.30
Środa - Dzień artystyczny 11.00 - 15.30
Czwartek - Dzień rozmaitości 11.00 - 15.30
Piątek - Dzień rekreacji i stylizacji 10.30 - 15.30
Sobota – Dzień na świeżym powietrzu / rajd na Karczówkę
10.30 - 13.30
Poniedziałek - Dzień artystyczny „Wyraź siebie dłońmi”
Wtorek - Dzień muzyczny i piłkarski
Środa - Dzień radiowy „Radio ubogaca wyobraźnie”
Czwartek - Dzień turystyczny „Ruch zawsze potrzebny jest”
Piątek - Dzień rekreacyjny „Bezpieczna rekreacja, zalążek
świetnych wspomnień”

Szczegółowe informacje podawane będą na stronie internetowej: www.wolnastrefa.pl
Świętokrzyski Klub Tańca
i Tańca Sportowego
„JUMP”
ul. Żytnia 1/22
25-018 Kielce

8.
tel. (41) 345 88 39
e-mail: jump@jump.kielce.pl
www.jump.kielce.pl

19.08-31.08.2013r.

Zajęcia taneczne

23.08-24.08.2013r.

Zajęcia na basenie, wyjścia do kina

23.08-24.08. ;
30.08-31.08.2013r.

Wyjazdy na wycieczki

WSTĘP WOLNY
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01.07.2013r. – 23.08.2013r.
„Lato w mieście – bezpieczne wakacje 2013r.”

Świetlica WspierającoIntegrująca „PLUS”
w Kielcach
ul. Żeromskiego 36
25 – 370 Kielce
tel./fax 41 361 41 77
swietlicaplus_kielce.republika.pl

poniedziałek – piątek godz. 8.30 – 13.30

Zajęcia na dany tydzień
01.07-05.07.
2013r.

Zajęcia są nieodpłatne
Dopuszcza się możliwość
wprowadzenia zmian
w zaplanowanym programie
zajęć z przyczyn niezależnych
od organizatora. Tematyka
zajęć będzie dostosowana
do pogodowych warunków
panujących w poszczególnych
dniach.

Bezpieczne wakacje to szczęśliwe wakacje:
- zapoznanie uczestników z regulaminami letniego wypoczynku,
- gry i zabawy integracyjne,
- spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej /poznanie zasad
bezpiecznego wypoczynku/.

08.07-12.07.
2013r.

Żeglarz, rybak, pływak:
- zajęcia na basenie letnim /nauka pływania, piłka plażowa,
zabawy w wodzie/,
- budzenie zainteresowań żeglarskich /wycieczka nad zalew
w Cedzynie, zalew kielecki, zajęcia plastyczne/,
- spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej /poznanie zasad
bezpiecznego wypoczynku/.

15.07-19.07.
2013r.

Tydzień muzeów:
- wzbudzanie zainteresowań sztuką przez odwiedzanie kieleckich
obiektów kultury,
- udział w warsztatach tematycznych,
- poznanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz postaci
związanych z kielecczyzną.

22.07-26.07.
2013r.

Teatr uliczny:
- zainteresowanie uczestników współczesną kulturą młodzieżową,
- poznanie warsztatu aktorskiego,
- występy w muszli Parku Miejskiego,
- plenerowe zajęcia artystyczne.

1.

29.07-02.08.
2013r.

Świętokrzyskie czaruje:
- wycieczki i rajdy po najpiękniejszych zakątkach ziemi
świętokrzyskiej.

05.08-09.08.
2013r.

Zmagania sportowe na wesoło:
- turniej gier i zabaw,
- turniej gier zespołowych,
- zabawy rekreacyjne na świeżym powietrzu.

12.08-16.08.
2013r.

Poznajemy przyrodę i jej mieszkańców:
- współpraca z nadleśnictwem w zorganizowaniu zajęć ,
- wycieczka na Stadion Leśny,
- rajd pieszy na Gruchawkę.

19.08-23.08.
2013r.

Filmowe podsumowanie wakacji:
- odwiedzenie miejsc, w których kręcono sceny do filmów,
- wizyta w studiu TVP,
- kręcenie krótkich filmów przy pomocy telefonu komórkowego.
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Lp.

1.

Nazwa

Termin

Wakacje z Futbolem 2013r.

od 09.07.2013r.
zakończenie
Turnieju
uzależnione jest
od ilości
zgłoszonych drużyn
i rozegranych
meczy.

Turniej Piłki Nożnej
/szóstki piłkarskie /

(wtorki i środy)
w godz. 9.00 – 14.00

Miejsce imprezy

Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 27
ul. Toporowskiego 96 w Kielcach
Turniej rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych szkoły
podstawowe i szkoły gimnazjalne
Zgłoszenia :
- telefonicznie pod nr 41 249-82-12
- osobiście w Redakcji Gazety Wyborczej ul. Rynek 16

Basen Letni MOSiR przy ul. Szczecińskiej 1

2.

Cykl Mini Turniejów
plażowej piłki nożnej, tenisa
stołowego, plażowej piłki
siatkowej, gry
i zabawy dla dzieci

lipiec – sierpień
(wtorek-piątek)
godz. 10.00 –16.00

- mini turniej plażowej piłki nożnej
- turniej tenisa stołowego
- mini turniej plażowej piłki siatkowej
- gry i zabawy dla dzieci
Zgłoszenia: pod nr 41 348-09-41 /42,
marketing@mosir.kielce.pl lub przed rozpoczęciem zajęć
Uwaga w razie niepogody bawimy się w Hali „Legionów”
ul. Boczna godz. 11.00-14.00 – gry i zabawy rekreacyjne dla
dzieci do 13 lat
Basen Letni MOSiR przy ul. Szczecińskiej 1

3.

Cykl turniejowy
Plażowej Piłki Siatkowej

lipiec – sierpień

- Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Dziewcząt,
- Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Chłopców do lat 18,
- Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Chłopców,
Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dot. dokładnych
terminów rozgrywanych zawodów telefonicznie pod nr:
41 348-09-41/42 lub marketing@mosir.kielce.pl

4.

Zajęcia i zawody
lekkoatletyczne

lipiec – sierpień
(poniedziałki i środy)
godz.10.00-12.00

„Strethall” Cup – Kielce

5.

19.08-31.08.2013r.
Wakacje z koszykówką

Stadion Lekkoatletyczny ul. Boczna 15
Zgłoszenia:
Kielecki Klub Lekkoatletyczny
tel. 41 361-01-20, 660- 878-593 lub przed rozpoczęciem zajęć
W czasie zajęć będzie możliwość korzystania z krytego basenu
- Orlik ul. Toporowskiego
- Orlik, ul. Jagiellońska
- boisko wielofunkcyjne, ul. Kopernika
Rozgrywki prowadzone w kat. dziewcząt i chłopców
- szkoły podstawowe
- szkoły gimnazjalne
- szkoły ponadgimnazjalne
Skład zespołu: 3 zawodników grających + 1 rezerwowy
Mecze rozgrywane na jednym koszu
Zgłoszenia telefoniczne: Adrian Sidor 507435002
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Strzelnica szkolna przy ZSO Nr 14 w Kielcach
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53
Zajęcia na strzelnicy:
- strzelanie z karabinków i pistoletów pneumatycznych, bilard,
rzutki, piłkarzyki, cymbergaj

6.

Zajęcia strzeleckie

02.07-30.08.
2013r.
(poniedziałki,
środy i piątki)
godz.10.00 – 13.00

Zawody strzeleckie o Puchar Prezydenta Miasta Kielce:
29,31.07.2013r.
godz. 11.00-13.00 dla dzieci do lat 15,
28,30.08.2013r.
godz. 11.00-13.00 dla młodzieży w wieku od 15 lat,
Zgłoszenia: nr 660 447 070, e-mail: uks775@interia.pl
lub przed rozpoczęciem zajęć.
Hala Sportowa SP 34 ul. Naruszewicza 25 Kielce
- nauka gry w siatkówkę,

7.

Wakacje z siatkówką

12.08-23.08.
2013r.
(poniedziałek - piątek)

- gry i zabawy sportowe
- kształtowanie wszechstronnej sprawności fizycznej
- promowanie zdrowego stylu życia,
- wyjście na basen
09.00 - 11.00 zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych,
11.00 - 13.00 zajęcia dla dzieci ze szkól gimnazjalnych
Zgłoszenia: nr 502-478-136 lub przed rozpoczęciem zajęć

02.07.2013r. – 31.08.2013r.

8.

Wakacje z „Orlikiem”

od poniedziałku do niedzieli
Boisko „Orlik” przy SP Nr 27 ul. Toporowskiego
w godz. od. 16.00 do 20.30
Zgłoszenia przyjmowane pod nr tel. 880 240 747- Pan Zdzisław Wieczorek
możliwość skorzystania z boisk do koszykówki, p. ręcznej, p. nożnej.
01.07 - 31.07
Pływalnia „DELFIN” ul. Krakowska 2
wtorki i czwartki
od 09.15 do 10.00 – mały basen
od 10.00 do 10.45 – duży basen
Zapisy : p. Klimczak tel. 509-450-590

9.

Lato na Krytych Pływalniach

(nauka pływania dla dzieci
i młodzieży)

15.07 - 15.08
Pływalnia „FOKA” Os. Barwinek 31
poniedziałki i środy
od 09.00 do 09.45 – mały basen
od 10.00 do 10.45 – duży basen
Zapisy : p. M. Wołonkiewicz, tel. 609-123-537
01.08 – 31.08
Pływalnia „ORKA” ul. Kujawska 18
wtorki i czwartki
od 10.45 do 11.30 – mały basen
od 10.00 do 10.45 – duży basen
Zapisy : p. Jung tel. 667-962-811

10.

Centrum Rozrywki MK
Bowling
Galeria Echo
ul. Świętokrzyska 20, Kielce

02.07.2013r. – 31.08.2013r.
Oferta dla dzieci i młodzieży - dla każdego, kto przyjdzie z tym informatorem
koszt godzinnej gry w kręgle będzie wynosił 25,00 zł.
Do tej ceny NIE będzie doliczona opłata za wypożyczenie butów.
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Lp.

Organizator

Świętokrzyskie Towarzystwo
Dziedzictwa Przemysłowego

1.

ul. Zamkowa 5 Kielce

2.

Świętokrzyskie Towarzystwo
Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
ul. Ściegiennego 207 Kielce
tel. 41 348 91 83

Terminy

Impreza

05.07.2013r.
11.07.2013r.
12.07.2013r.
19.07.2013r.
09.08.2013r.

Wycieczki autokarowe o profilu archeologicznym dla dzieci
i
młodzieży
z
tematem
wiodącym
związanym
z kulturotwórczą i cywilizacyjną rolą żelaza w regionie
świętokrzyskim.
W
programie
warsztaty
tematyczne
(m.in. hutnictwo żelaza, kuźnia pradziejowa, garncarstwo,
badania archeologiczne)
Miejsce:
Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. J. Pazdura
ul. Wielkopiecowa 1 Starachowice.
Zgłoszenia: tel. 41 34 452 91, 793 661 793

01.07-30.08.
2013r.
(poniedziałek - piątek)
godz. 10.00-15.00

Zajęcia
rekreacyjno-turystyczno-krajoznawcze dla dzieci
i młodzieży połączone z nauką jazdy konnej, ogniskami
z kiełbaskami, zabawami, konkursami terenowymi, zajęciami
z zakresu życia, zachowań i opieki nad zwierzętami.
Miejsce:
Ośrodek Rekreacji i Hipoterapii MAAG
ul. Ściegiennego 207 Kielce
Zgłoszenia: tel. 41 348 91 83
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Lp.

Nazwa

Termin/miejsce

Impreza

1.

Parafia Rzymskokatolicka Św.
Jadwigi Królowej w Kielcach

Lipiec 2013r.
Mikoszewo

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla min 20
dzieci, na min. 7 dni) - kolonia

2.

Fundacja Rampa

Lipiec 2013r.
Murzasichle

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla min 20
dzieci, na min. 7 dni) - kolonia

3.

Związek Harcerstwa
Polskiego Hufiec
Kielce - Miasto

Lipiec 2013r.
Siamoszyce,
Rydzewo

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla min 20
dzieci, na min. 7 dni) - obóz

4.

Ludowy Uczniowski Katolicki
Klub Sportowy LUKKS

Sierpień 2013r.
Kąty Rybackie

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla min 20
dzieci, na min. 7 dni) - obóz

5.

Stowarzyszenie Lokalne
SALOS CORTILE –
Salezjańskiej Organizacji
Sportowej

Lipiec/Sierpień
2013r.
Sopot

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla min 20
dzieci, na min. 7 dni) – obóz sportowy

6.

Stowarzyszenie
„Nadzieja Rodzinie”

Sierpień 2013r.
Bocheniec

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla min 20
dzieci, na min. 7 dni) - kolonia

7.

Oratorium Świętokrzyskie
Św. Jana Bosko

Lipiec/Sierpień
2013r.
Wierchomla Wielka

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla min 20
dzieci, na min. 7 dni) - kolonia

8.

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Wojciecha

Sierpień 2013r.
Krzeszów

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla min 20
dzieci, na min. 7 dni) - kolonia

9.

Stowarzyszenie Nauczycieli
i Wychowawców

Lipiec/Sierpień
2013r.
Ustka, Niedzica,

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla min 20
dzieci, na min. 7 dni) - kolonie

10.

CARITAS Diecezji Kieleckiej

Lipiec/Sierpień
2013r.
Karpacz

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla min 20
dzieci, na min. 7 dni) - kolonia

Sierpień 2013r.
Zakopane

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla min 20
dzieci, na min. 7 dni) – kolonia

11.

Fundacja „Możesz Więcej”
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12.

Parafialny Klub Sportowy
Polonia - Białogon

Sierpień 2013r.
Zamość

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla min 20
dzieci, na min. 7 dni) – obóz sportowy

13.

Świętokrzyski Parafialny
Klub Sportowy „Rodzina”

Lipiec 2013r.
Ostrzeszów

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla min 20
dzieci, na min. 7 dni) - obóz

14.

Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy „GULIWER”

Lipiec 2013r.
Jastrowie

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla min 20
dzieci, na min. 7 dni) - obóz

15.

Ognisko Wychowawcze

Lipiec 2013r.
Ustronie Morskie

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla min 20
dzieci, na min. 7 dni) – kolonia

16.

Katolicki Międzyszkolny Klub
Szachowy „VICTORIA”

Sierpień 2013r.
Rewal

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla min 20
dzieci, na min. 7 dni) – obóz szachowy

17.

Młodzieżowy Klub
Koszykówki MDK

Lipiec 2013r.
Sopot

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla min 20
dzieci, na min. 7 dni) - obóz sportowy

18.

Miejski Uczniowski Klub
Pływacki: Korona-Swim”

Sierpień 2013r.
Kraków

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla min 20
dzieci, na min. 7 dni) - kolonia

19.

Świętokrzyskie
Stowarzyszenie Akademickie

Lipiec 2013r.
Jastrzębia Góra

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla min 20
dzieci, na min. 7 dni) - kolonia

20.

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Przemienienia Pańskiego

Sierpień 2013r.
Zakopane

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla min 20
dzieci, na min. 7 dni) - kolonia
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