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Lp.
1.

Organizator
Miejska Biblioteka
Publiczna w Kielcach

Termin
Okres
wakacyjny

Nazwa imprezy
Wakacje z Internetem – od poniedziałku
do piątku w godz. 12:00 – 14:00 wszystkie filie
zapraszają dzieci i młodzież szkolną
do bezpłatnego korzystania z Internetu.

ul. Konopnickiej 5
25-406 Kielce
Planszolandia – codziennie w godzinach
otwarcia biblioteki w filiach
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dzieci mogą
korzystać z gier planszowych. (Wszystkie filie
biblioteki).

tel. 41 362-70-13

Filia nr 1
(ul. Karczówkowska
20 - osiedle
Jagiellońskie)

Filia nr 2
(ul. Krzemionkowa 1 –
osiedle Podkarczówka)
Filia nr 3
( ul. Jagiellońska 36)

Filia nr 4
(ul. Górnicza 64 –
osiedle Herby)

01.06-17.09.2017

Zabierz książkę na wakacje – konkurs
plastyczno - literacki dla dzieci w wieku
od 4 do12 lat. (Wszystkie filie biblioteki).

1.07 - 31.08.2017
(codziennie w
godzinach
otwarcia
biblioteki)

Nudzisz się - przyjdź do nas – propozycje
wakacyjnych spotkań (gry, zabawy, układanie
puzzli, szeroki wybór literatury dla dzieci).

29.06-31.08.2017
godz.
10:30 - 12:00
3.07 - 31.08.2017
(w każdą środę)

Podkarczówka latem – tworzymy makietę osiedla
– kreatywne zajęcia manualne dla dzieci
w wieku od 6 do 12 lat.
Baśniowe poranki – literackie spotkania
dla dzieci do 12 lat.

godz.
10:00 - 11:00
03.07 31.07.2017

Pirackie malowanki - zajęcia plastyczne
o tematyce pirackiej.

1.07 – 31.08 Konkurs rysunkowy Pocztówka
z wakacji – Z Bolkiem i Lolkiem przez świat.

(czwartki)

godz.
11:00 - 12:30
01.08 31.08.2017
(wtorki i czwartki)

Filia nr 8
(os. Barwinek 31)

godz.
11:00 - 12:30
29.06-31.08.2017

Zaczarowany ogród – zajęcia
literacko – plastyczne.

(w środy)

godz.
11:30 - 12:30
Ogłoszenie
wyników i
wręczenie nagród
06.09.2017

Przeczytaj i ty – konkurs na napisanie recenzji,
zachęcającej inne dzieci do przeczytania
proponowanej książki.

2

Filia nr 9
(ul. Okrzei
9 – Centrum)
Filia nr 10
(ul. Konopnickiej
5 – osiedle Bocianek)

03.07 - 31.07.2017
(wtorki i czwartki)

godz.
11.00 - 12.30
4.07.2017

Bezpieczni nad wodą - czytanie książki z cyklu
Akademia Bezpiecznego Dziecka.
Zajęcia plastyczne – wykonanie znaków zakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych. Dla dzieci
od 6 do 12 lat.
Bezpieczni w górach - czytanie książki z cyklu
Akademia Bezpiecznego Dziecka.
Zajęcia plastyczne – wykonanie znaków zakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych. Dla dzieci
od 6 do 12 lat.
Bezpieczni w domu - czytanie książki z cyklu
Akademia Bezpiecznego Dziecka.
Zajęcia plastyczne – wykonanie znaków zakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych. Dla dzieci
od 6 do 12 lat.
Ostrożnie z ogniem - czytanie książki z cyklu
Akademia Bezpiecznego Dziecka.
Zajęcia plastyczne – wykonanie znaków zakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych. Dla dzieci
od 6 do 12 lat.
Bezpieczeństwo na drodze
Czytanie książek z serii Bezpieczna droga
Zajęcia plastyczne – wykonanie znaków zakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych. Dla dzieci
od 6 do 12 lat.

(wtorek)

godz.
11:00 - 12:00
11.07.2017
(wtorek)

godz.
11:00 - 12:00
18.07.2017
(wtorek)

godz.
11:00 - 12:00
25.07.2017
(wtorek)

godz.
11:00 - 12:00
1.08.2017
(wtorek)

godz.
11:00 - 12:00

Bezpieczna droga do szkoły
Zajęcia plastyczne – wykonanie znaków zakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych. Dla dzieci
od 6 do 12 lat.

8.08.2017
(wtorek)

godz.
11:00 - 12:00
22.08.2017
(wtorek)

godz.
11.00 - 12.00

Filia nr 11
(ul. J. Nowaka
Jeziorańskiego
53 – osiedle
Świętokrzyskie)
Filia nr 12
(ul. Zagórska
60 – osiedle KSM)

Pippi Pończoszanka – fajna koleżanka – gry
i zabawy literacko-plastyczne.

1.07. - 31.07.2017
godz.
11.00 - 12.00
(w każdą środę)

28.06 - 31.08.2017
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Bezpieczna jazda rowerem
Czytanie książki z cyklu Z nami
bezpieczniej – Ja , rower i przepisy.
Zajęcia plastyczne – wykonanie znaków zakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych. Dla dzieci
od 6 do 12 lat.
Cykl zajęć literacko - plastycznych
pt. Wakacyjne podróże z książką przeznaczony
dla dzieci w wieku 7–12 lat. Konkurs
plastyczny pt. Pocztówka z wakacji.
Świętokrzyskie top - 10!–tworzymy wakacyjny
ilustrowany przewodnik po 10 subiektywnie
najciekawszych miejscach regionu – konkurs
literacko - plastyczny dla dzieci do lat 14 .

2.

Filia nr 13
(ul. Naruszewicza
25 – osiedle Pod
Dalnią)

01.07 - 31.08.2017

Muzeum Wsi
Kieleckiej - Dworek
Laszczyków w
Kielcach

Od wtorku do
niedzieli
godz.
od 9:00 - 17:00.

(w każdą środę)

godz.
10:00 - 11:00

Ogłoszenie konkursu 28.06. Przyjmowanie
prac do 28.08. Podsumowanie i ogłoszenie
wyników 31.08.
Nie odkładaj książki na półkę w wakacje!
Czytamy non stop.
Lekcje i warsztaty muzealne dla grup
zorganizowanych i osób
indywidualnych zgodnie z ofertą i cennikiem
z strony internetowej http://mwk.com.pl
Dworek Laszczyków udostępniony
jest do zwiedzania nieodpłatnie w każdą
sobotę (z wyjątkiem sobót będących dniami
świątecznymi).

3.

Dom Kultury
Zameczek
ul. Słowackiego 23
25-365 Kielce

26.06 - 07.07.2017
(poniedziałek-piątek)

godz.
10.00 - 13.00

tel. 41-36 76 301
e-mail:
sekretariat@zameczekkielce.pl
www.zameczek-kielce.pl

26.06 - 30.06.2017
(poniedziałek-piątek)

godz.
09.00 - 16.00

26.06 - 30.06.2017
(poniedziałekczwartek)

godz.
16.45 - 17.45,
(piątek)
godz.
16.00 - 17.00
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Letnie atelier – tkactwo i florystyka na wesoło
Warsztaty plastyczne. Program zajęć zakłada
wykonanie bukietu dowolnych kwiatów
w dekoracyjnej doniczce (I tydzień)
i małego dywanika z własnym wzorem
bądź imieniem (II tydzień). Celem warsztatów
jest rozwój twórczej wyobraźni oraz nauka
artystycznej wypowiedzi. Dom Kultury
„Zameczek” zapewnia uczestnikom zajęć
wszelkie materiały plastyczne niezbędne
do wykonania prac, które po zakończeniu
warsztatów przechodzą na własność
uczestników.
Instruktor: Barbara Żelazna
Ilość osób: do 10 tygodniowo
Wiek uczestników: od 9 lat
Odpłatność: 60 zł za jeden tydzień, 90 zł za
dwa tygodnie.
Letnie warsztaty wokalne
Zajęcia zakładają dobór i interpretację
repertuaru, ćwiczenia dykcji, przepony
oraz głosu. Podsumowaniem warsztatów
będzie wspólny koncert uczestników.
Instruktor: Artur Telus
Ilość osób: 16
Wiek uczestników: od 12 do 18 lat
Odpłatność: 100 zł
Letnie warsztaty taneczne disco, funky,
hip-hop z zameczkową szkołą tańca
Na zajęciach uczestnicy będą poznawać krótkie
układy choreograficzne oparte na różnych
technikach tanecznych takich jak disco, funky,
hip-hop.
Instruktor: Katarzyna Oleś
Ilość osób: 12
Wiek uczestników: od 8 lat
Odpłatność: wstęp wolny

26.06 - 07.07.2017
(Poniedziałek-piątek)

godz.
18.00 - 19.00

26.06 - 07.07.2017
(Poniedziałek-piątek)

godz.
19.00 - 20.00

29.06 - 30.06
(czwartek)

godz.
15.00 - 16.45,
(piątek)
godz.
15:00 - 16:00

03.07 - 07.07.2017
(poniedziałek-piątek)

godz.
16.45 - 17.45
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Warsztaty breakdance
Dla początkujących z udziałem tancerzy
z formacji Broken Glass 2 i zaproszonych gości.
Warsztaty zakładają zajęcia z rytmiki
i rozumienia muzyki, kreatywnych technik
rozwoju własnego stylu, foundation moves
(top rocks, footworks, drops, freezes)
i Power moves.
Instruktor: Piotr Sikora
Ilość osób: 16
Wiek uczestników: od 8 lat
Odpłatność: wstęp wolny
WARSZTATY BREAKDANCE
Dla zaawansowanych. Z udziałem tancerzy
z formacji Broken Glass 2.
Instruktor: Piotr Sikora
Ilość osób: 16
Wiek uczestników: od 10 lat
Odpłatność: wstęp wolny
Warsztaty tańca towarzyskiego i współczesnego
Dla średniozaawansowanych
i zaawansowanych. 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.
Instruktor: Katarzyna Oleś
Ilość osób: 14
Wiek uczestników: od 12 lat
Odpłatność: wstęp wolny
Latino energy maraton. Taniec i fitness w
jednym!
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!
Ilość osób: 12
Wiek uczestników: od 15 lat
Odpłatność: wstęp wolny

06.07 - 07.07.2017
(czwartek-piątek)

godz.
15.00 - 16.45

Warsztaty tańca towarzyskiego i współczesnego
Dla średniozaawansowanych
i zaawansowanych. 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.
Instruktor: Katarzyna Oleś
Ilość osób: 14
Wiek uczestników: od 12 lat
Odpłatność: wstęp wolny

15.07 - 20.07.2017

Warsztaty wokalne dla uczestników
44 Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu
Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2017
Zajęcia zakładają dobór i interpretację
repertuaru, ćwiczenia dykcji, przepony i głosu.
Szczegółowe informacje i zapisy na stronie
www.wiatraczek.pl
Instruktor: Andrzej Wolski

21.08 - 31.08.2017

Letnie warsztaty taneczne disco, funky,
hip-hop z zameczkową szkołą tańca
Dla początkujących. Warsztaty przeznaczone
dla dzieci i młodzieży szkolnej. Na zajęciach
uczestnicy będą poznawać krótkie układy
choreograficzne oparte na różnych technikach
tanecznych takich jak disco, funky, hip-hop.
Instruktor: Katarzyna Oleś
Ilość osób: 12
Wiek uczestników: od 8 lat
Odpłatność: wstęp wolny

(poniedziałek–piątek)

godz.
15.00 - 16.00

21.08 - 31.08.2017
(poniedziałek–piątek)

godz.
16.00 - 17.00
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Warsztaty tańca towarzyskiego i współczesnego
Dla średniozaawansowanych
i zaawansowanych. 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.
Instruktor: Katarzyna Oleś
Ilość osób: 14
Wiek uczestników: od 12 lat
Odpłatność: wstęp wolny

21.08 - 25.08.2017
(poniedziałk –piątek)

godz.
17.00 - 18.00

28.08 - 31.08.2017
(Poniedziałekczwartek)
godz.

11.00 - 15.00

26.06 – 31.08.2017
(poniedziałek–piątek)
godz.

9.00 - 16.00

4.

Ośrodek Kultury
„Ziemowit”, filia
Domu Kultury
„Zameczek”
ul. Mieszka I 79
25-642 Kielce

1.08 – 31.08.2017
(poniedziałek-piątek)
godz.

9.00 - 15.00

tel. 41 345 20 63
www.ziemowit-kielce.pl

mail:
ziemowit@zameczekkielce.pl
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Latino energy maraton. Taniec i fitness w
jednym
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!
Ilość osób: 12
Wiek uczestników: od 15 lat
Odpłatność: wstęp wolny
Warsztaty fotografii tradycyjnej
Dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zapoznają
się z techniką tworzenia czarno białych
fotografii i podstaw kompozycji. Poprzez
wykorzystanie kilku dawnych technik
fotograficznych, młodzież będzie miała
możliwość poznania innych sposobów
fotografowania, które dają ciekawe efekty
i dużo dobrej zabawy. Fotografia otworkowa,
luksografia, fotografia na filmie.
Instruktor: Marcin Michalski
Ilość osób: 8
Wiek uczestników: od 12 do 18 lat
Odpłatność: 50 zł
Sztuka dla wszystkich - galeria art. Styl
Wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży,
uczestników zajęć sekcji plastycznych Domu
Kultury „Zameczek” pod kierunkiem Barbary
Żelaznej.
Liczba uczestników: do 50 osób przy grupach
zorganizowanych, indywidualnie bez
ograniczeń
Odpłatność: wstęp wolny
Przystanek sztuki – galeria M
wystawa dziecięcych prac plastycznych. Celem
wystawy jest prezentacja dziecięcych prac
plastycznych, uwrażliwienie na piękno
i zachęcenie dzieci do rozwijania swoich
zdolności manualnych.
Liczba uczestników: do 50 osób przy grupach
zorganizowanych, indywidualnie bez
ograniczeń
Odpłatność: wstęp wolny

21.08 – 01.09.2017
(Poniedziałek-piątek)
godz.

9.00 - 14.00

5.

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna im. Witolda
Gombrowicza w
Kielcach
(Mediateka)
ul. ks. P. Ściegiennego 13
25-033 Kielce
tel. 41 3400338
www.wbp.kielce.pl
mail:
sekretariat@wbp.kielce.pl

6.

Wzgórze Zamkowe
(Instytut Dizajnu
w Kielcach)
ul. Zamkowa 3
25–009 Kielce
Tel. 41 367 68 01
www.idkielce.pl

Artystyczne wojaże z Ziemowitem
Warsztaty artystyczne dla dzieci.
W programie: wyprawy do niezwykłych
miejsc naszego miasta i okolic: Ptasi Azyl
w Ostrowie, Ośrodek Jazdy Konnej MAAG,
Ośrodek Garncarstwa w Chałupkach, Zagroda
Edukacyjna Ostoja Dworska, Rezerwat
Kadzielnia, basen Perła w Nowinach, park
linowy na Stadionie, kino Moskwa.
Rozgrywki sportowe na dziedzińcu
OK Ziemowit , gry, zabawy i konkursy
z nagrodami.
Instruktorzy: Marlena Major, Krzysztof
Kruk i Paweł Okła
Ilość uczestników: do 25 osób tygodniowo
Wiek uczestników: od 7 do 12 lat
Odpłatność: 100 zł za jeden tydzień

Stała oferta
Mediateki

-Gry planszowe.
-Stanowiska PlayStation 3, PlayStation 4
z WR, X-box z grami komputerowymi.
- Księgozbiór dla dzieci i młodzieży.
-Filmy DVD, blu-ray, 4H UltraHd.

04.07.2017
godz.
11.30 - 13.00

Literackie podróże po Skandynawii

25.07.2017
godz.
11.30 - 13.00
01.08.2017
godz.
11.30 - 13.00

Podróże na chmurze – literacka wyprawa

14-16.07.2017

Harcerski festiwal Wiatraczek
(dzieci, młodzież).
Miasteczko Festiwalowe k. Pśk.
Wstęp: wolny.

17-21.07.2017
godz.
11.00-14.00

Cykl Spacerów Śladem Potwora (dzieci).
Zajęcia w terenie.
Wstęp: Zapisy.

do Anglii i Szkocji
Choć ciut różnimy się kolorami, wszyscy
jesteśmy paryżanami – podróż po Francji

Warsztaty z cyklu Ślady: zatapianie śladów
w żywicy.
Sala warsztatów lub pracownie IDK.
Wstęp: Zapisy.

22.07.2017
godz.
11.00-13.00
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Pożegnanie wakacji- Festiwal
Naprawiania, Złote Rączki i Pandamito.
Hol IDK, dziedziniec, sala warsztatów.
Wstęp: częściowo zapisy, częściowo wolny.
Wakacyjne spotkanie z Historią
- Wycieczka szlakiem miejsc pamięci
w Kielcach.
- Prezentacja portalu Ośrodka Badań
nad Totalitaryzmami – relacje świadków
z Kielc.
- Namiot edukacyjny dla dzieci.
- Prezentacja filmów historycznych .
- Koncert Anny Brody – dziedziniec Wzgórza
Zamkowego.
- Konkurs o laur COP - pokaz
zrekonstruowanego czołgu produkcji polskiej.

02-03.09.2017

7.

Wzgórze Zamkowe
(Ośrodek Myśli
Patriotycznej
i Obywatelskiej)

01.07.2017
godz.
14.00 – 21.00

ul. Zamkowa 3
25–009 Kielce
tel. 041 367 68 01
ompio.pl

02.07.2017
godz.
10.00 – 21.00

Konkurs o laur COP
- Prezentacja grup rekonstrukcyjnych.
- Prezentacja uzbrojenia produkowanego w
COP.
- Pokazy dynamiczne sekcji piechoty z użyciem
broni sprzętu produkowanego w COP.
- Poczęstunek żołnierski z kuchni polowej.
- Wręczenie nagród w konkursie.
Wakacyjne spotkania z historią – wycieczki
szlakiem miejsc pamięci w Kielcach.

06,13,20,
27.07.2017
03,10,17,
24.08.2017
godz.
10.00 – 13.00
8.

Kielecki Teatr Tańca
Plac Moniuszki 2B
25-334 Kielce

Dla grup zorganizowanych i osób
indywidualnych.
Bezpłatne zajęcia taneczne do 5 grup
zajęciowych w tym 2 grupy dla dzieci i 3 grupy
dla młodzieży. Grupy te będą podzielone
na stopień zaawansowania tj. początkujący
i średniozaawansowany. Zajęcia poprowadzą
tancerze i pedagodzy Kieleckiego Teatru Tańca
z następujących stylów tańca: jazz, modern
jazz, broadway jazz, balet jazz, latin jazz, funky
jazz, disco, hip-hop, salsa i taniec klasyczny.
Zajęcia prowadzone w Szkole Tańca KTT,
Pl. Konstytucji 3 Maja.

22-25.08.2017

Tel. 41 36 76 712
www.ktt.pl
mail:
sekretariat@ktt.pl

Szczegółowe informacje i grafik zajęć
dostępny na stronie www.ktt.pl
od 14.08.2017.
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Warsztaty prowadzone m.in. z takich technik
jak: jazz, modern jazz, contemporary jazz,
broadway jazz, hip hop. Grupy dla
początkujących, średniozaawansowanych
i zaawansowanych.
Zajęcia prowadzone w Kieleckim Teatrze
Tańca.
Zapisy od 1.08.2017 na www.ktt.pl

26-30.08.2017

9.

Geopark Kielce
ul. Daleszycka 21
25-202 Kielce
tel. +48 41 36 76 800
geopark-kielce.pl
mail:
rezerwacje@geoparkkielce.pl

Zajęcia dla osób
indywidualnych
04.07.201731.08.2017
godz.
10.00 -12.00
W wakacyjne
środy
05.07, 12.07, 19.07,
26.07, 02.08,09.08,
16.08, 23.08, 30.08

Zajęcia dla grup
zorganizowanych
04.07.201731.08.2017
godz.
10.00 -16.00
wtorek-piątek

Zajęcia dla osób
indywidualnych
07.07, 14.07, 21.07,
28.07, 04.08,11.08,
18.08, 25.08.2017
W wakacyjne
piątki
godz.
10.00 -12.00
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Wakacyjna akademia geologii
-Geo-Giga-Gra (Geologiczna Gra
Wielkoformatowa).
-Przepuść mnie…skało!
-Podziemny świat czyli nietoperze wśród
makaronów.
-Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy
(zajęcia o ewolucji).
-Rzeźbiarze Ziemi.
-H2O na tapecie.
-Skalne budowle.
-Warsztaty szlifowania błyskotek (szlifowanie
biżuterii).
-Wietrznia – okno na świat tropikalnego morza
(zajęcia terenowe).
Więcej informacji:
www.geopark-kielce.pl

Wakacyjna akademia geologii
Zwiedzanie Galerii Ziemi wraz z Kinem 5D
(wariant tradycyjny z przewodnikiem
lub wariant interaktywny w formie gry
edukacyjnej po ekspozycji stałej) oraz jeden
z podanych tematów zajęć warsztatowych,
do wyboru:
-Geo-Giga-Gra (Geologiczna Gra
Wielkoformatowa).
-Czas zapisany w skałach (warsztaty
szlifierskie).
-Co kryją minerały (warsztaty mineralogiczne).
Więcej informacji:
www.geopark-kielce.pl
Wakacyjna akademia przyrody
-Cudze chwalicie, swego nie znacie czyli
przewodnik po rodzimych gatunkach
drzew i krzewów.
-Z mikroskopem za pan brat.
-Co w glebie piszczy?
-Mikroświat komórki roślinnej.
-Ładny Kwiatek.
-Chwast to, czy zioło ?
-Botaniczna mandala.
-Paleokwiatki.
Więcej informacji:
www.geopark-kielce.pl

10.

Kieleckie Centrum
Kultury
plac Moniuszki 2B,
25-334 Kielce
tel.41 36-76-711
kck.com.pl
mail:
sekretariatkck@kck.
Com.pl

04,06,11,13.07.2017 Warsztaty teatralne organizowane dla
(wtorki i czwartki)
młodzieży przez teatr Pegaz
godz. 11:00 – 13:00 Program zajęć:
- Technika i estetyka mowy.
- Nauka dykcji i prawidłowej artykulacji.
- Dialog, sceny zbiorowe w sztuce teatralnej.
- Poznawanie technik gry aktorskiej,
rozbudzanie twórczej wyobraźni aktorów.
Warsztaty przeznaczone są głównie dla
młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Mała Scena KCK.
W każdą niedzielę
wakacji
(lipiec, sierpień)

11.

Energetyczne
Centrum Nauki
(Kielecki Park
Technologiczny)
ul. Olszewskiego 6
(budynek SKYE INC.)
2 piętro
25-663 Kielce
tel. 41 278 72 50
ecn.kielce.pl

-Rusz głową, by poruszyć ramieniem.
-Oko w oko z pantofelkiem – prowadzimy
obserwacje mikroskopowe.
-16 wschodów słońca w 24 godziny…
-Elektrostatyka w chmurach czyli letnie burze.
Dokładne informacje odnośnie tur
zwiedzania
i warsztatów na stronie ecn.kielce.pl

Lipiec
(wtorek – piątek)

godz.
8.00 do 16.00
(soboty)

godz.
10.00 do 18.00.

Sierpień

-Makaronowy fenomen czyli fizyka elementów
konstrukcyjnych.
-Zakręcona podróż wokół gwiazd.
-Heureka! – co ma pływać, nie utonie!
-Pracowity jak pszczoła czyli zrozumieć owada.
Dokładne informacje odnośnie tur
zwiedzania
i warsztatów na stronie ecn.kielce.pl

(wtorek – piątek)

godz.
8.00 do 16.00
(soboty)

godz.
10.00 do 18.00.

12.

Teatr Lalki i Aktora
"Kubuś"
ul. Duża 9,
25-304 Kielce

Niedzielne wydarzenia w ramach Tarasów
Sztuki.
Koncerty odbywać się będą na scenie
plenerowej przy Kieleckim Centrum Kultury.
Koncertom towarzyszyć będzie wystawa
Biżuteria Świata z kolekcji Elżbiety
Dzikowskiej prezentowana w Galerii
Kostiumeria.
Wystawa czynna od godz. 18:00
Koncerty – godz. 20:00

26.06. – 11.07.2017

41 368-02-93
www.teatrkubus.pl
mail.
sekretariat@
teatrkubus.pl
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Lato w teatrze - warsztaty teatralne dla dzieci
i młodzieży w wieku 8-15 lat, zgłoszenia
do 9 czerwca. Warsztaty będą się odbywać
w Teatrze Kubuś i Muzeum
Narodowym.
Warsztaty bezpłatne

III Wakacyjny Festiwal Sztuki dla Dzieci i Młodzieży Hurra!
ART!

12.08.2017

Len
Teatr Atofri w Poznaniu.
Spektakl dla dzieci w wieku od 1 do 6 lat.
Cena biletu – 9 zł.

(sobota)

godz.
16.00

Warsztaty do spektaklu Len.
Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.
Teatr Lalki i Aktora Kubuś.
Słoń i Kwiat
Grupa Coincidentia.
Spektakl dla dzieci od lat 6.
Cena biletu – 9 zł.

13 .08.2017
(niedziela)

godz.
16.00

Warsztaty do spektaklu Słoń i Kwiat.
Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.
Teatr Lalki i Aktora Kubuś.
19.08.2017

Blisko
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
Spektakl dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.
Cena biletu – 9 zł.

(sobota)

godz.
16.00

Warsztaty do spektaklu Blisko.
Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.
Teatr Lalki i Aktora Kubuś.
SAM, czyli przygotowanie do życia w rodzinie
Wrocławki Teatr Lalek.
Spektakl dla widzów od lat 12.
Cena biletu – 9 zł.

20.08.2017
(niedziela)

godz.
18.00

Warsztaty do spektaklu SAM, czyli
przygotowanie do życia w rodzinie.
Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.
Kieleckie Centrum Kultury.
Małe Mrówkojady na Hurra! ART!
Pokaz filmów krótkometrażowych dla dzieci.

20.08.2017
(niedziela)

godz.
11.00

Wstęp za wejściówkami, które będą
wydawane na godzinę przed pokazem.
Warsztaty do filmów
Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.
Teatr Lalki i Aktora Kubuś.
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Małe Mrówkojady na Hurra! ART!
Pokaz filmów krótkometrażowych dla dzieci.

20.08.2017
(niedziela)

godz.
18.00

Wstęp za wejściówkami, które będą
wydawane na godzinę przed pokazem.
Warsztaty do filmów
Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.
Teatr Lalki i Aktora Kubuś.
Czytanie sztuki Królestwo zwierząt Nolte
Decar, połączone z rozmową z młodzieżą.
Dla widzów od lat 12.
Wstęp wolny.
Teatr Lalki i Aktora Kubuś.

26.08.2017
(sobota)

godz.
16.00

Kasieńka
Teatr Miniatura w Gdańsku.
Spektakl dla widzów od lat 11.
Cena biletu – 9 zł.

26.08.2017
(sobota)

godz.
18.00

Warsztaty do spektaklu Kasieńka.
Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.
Kieleckie Centrum Kultury.
Różowy Gość
Teatr Guliwer w Warszawie.
Spektakl dla dzieci od lat 5.
Cena biletu – 9 zł.

27.08.2017
(niedziela)

godz.
16.00

Warsztaty do spektaklu Różowy Gość.
Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.
Kieleckie Centrum Kultury.
13.

Muzeum Zabawek i
Zabawy
plac Wolności 2,
25-367 Kielce
41 343 37 06
www.muzeumzabawek.eu

W lipcu Muzeum Zabawek i Zabawy zaprasza do wspólnego
wykonywania ozdób i zabawek z wykorzystaniem różnorodnych
technik i materiałów, a także do udziału w zajęciach, które poprzez
zabawę rozwijają twórcze myślenie.
04.07.2017
18-21.07
godz.
10.00-13.00

Zajęcia w Muzeum Zabawek i Zabawy.
15 zł. osoba/dzień - cena obejmuje zwiedzanie
muzeum oraz zajęcia.

11-14.07
25-28 07
godz.
11.00-13.00

Zajęcia w Aptece Wyobraźni
(ul. Mickiewicza1).
5 zł. osoba /dzień - cena obejmuje wstęp
do Apteki oraz zajęcia.
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14.

Dom Kultury
BIAŁOGON
ul. Pańska 1A
25-811 Kielce
41 345 27 37
www.dkbialogon.pl
mail.
sekretariat@
dkbialogon.pl

Oferta Domu Kultury "BIAŁOGON" w ramach akcji "Lato w
mieście" skierowana dla dzieci ze szkół podstawowych.
Letnie warsztaty podzielone są na trzy tygodniowe bloki programowe
od poniedziałku do piątku stanowiące osobne moduły oferty.
Uczestniczyć można we wszystkich modułach lub wybrać
poszczególne tygodnie zajęć.
Zajęcia rozpoczynają się od godziny 9:00 i kończą o godzinie 15:00, z
wyjątkiem dni, w których planowane są wycieczki krajoznawcze. Dom
Kultury „BIAŁOGON” gwarantuje opiekę nad uczestnikami już od
godziny 7:30 do 9:00 i od 15:00 do 16:00.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie „Karty Uczestnika”
przez opiekunów dziecka dostępnej w Domu Kultury
„BIAŁOGON” od 19 czerwca br. oraz dokonanie opłaty. Liczba
miejsc jest ograniczona.
Zajęcia odpłatne - koszt uczestnictwa: 120 zł za jeden tydzień.
26 - 30.06.2017
(I tydzień)

26 czerwca – poniedziałek
Poznajmy się - zajęcia organizacyjno
-integracyjne, wyjście do kina.
27 czerwca – wtorek
Śladem polskiej historii - wycieczka
do Muzeum Orła Białego
w Skarżysku Kam.; zajęcia muzyczne.
28 czerwca – środa
Sprawnościowe wyzwania - wycieczka
do parku linowego, zajęcia sportowe
na świeżym powietrzu.
29 czerwca – czwartek
Mokre harce - wyjazd na basen;
zajęcia plastyczne.
30 czerwca – piątek
Wycieczka do Bałtowa
- zwierzyniec bałtowski.

03 - 07.07.2017
(II tydzień)

03 lipca – poniedziałek
Poznajmy się - zajęcia organizacyjno
-integracyjne, wyjście do kina
- zajęcia muzyczne.
04 lipca – wtorek
Spotkanie ze sztuką - wyjście do BWA;
warsztaty plastyczne.
05 lipca – środa
Na styku nauki i natury - wycieczka do
Muzeum Przyrody i Techniki w
Starachowicach.
06 lipca – czwartek
Mokre harce - wyjazd na basen; zajęcia
plastyczne w plenerze.
07 lipca – piątek
Świętokrzyska wyprawa - wyjazd
do Kapkazy; warsztatu ludowe i artystyczne.
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10 – 14.07.2017
(III tydzień)

10 lipca – poniedziałek
Ptasi świat - wycieczka do Ptasiego Azylu
w Ostrowie.
11 lipca – wtorek
Magia dużego ekranu - wyjście
do kina, zajęcia plastyczne.
12 lipca – środa
Śladami Ojca Mateusza - wycieczka
do Sandomierza.
13 lipca – czwartek
Sprawnościowe wyzwania - park linowy,
zajęcia sportowe na świeżym powietrzu.
14 lipca – piątek
Mokre harce - wyjazd na basen;
gry i zabawy muzyczne.

Koncerty na Rynku w Kielcach
44. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży
Szkolnej 2017
Korowód festiwalowy; start:
Plac Moniuszki, godz. 18:00.
Koncert Zakręceni na Kielce;
Rynek w Kielcach, godz. 18.30.

14.07.2017
(piątek)

15.07.2017 (sobota) Koncert Zakręceni na Kielce;
Rynek w Kielcach, godz. 19.00.
Festyn rodzinny; Rynek w Kielcach,
godz. 15.00.
Koncert Międzypokoleniowy;
Rynek w Kielcach, godz. 17.00.

16.07.2017
(niedziela)

17.07.2017
(poniedziałek)

Koncert Zakręceni na Kielce;
Rynek w Kielcach, godz. 19.00.

18.07.2017
(wtorek)

Koncert Piosenki Harcerskiej;
Rynek w Kielcach, godz. 19.00.

19.07.2017
(środa)

Koncert Zakręceni na Kielce;
Rynek w Kielcach, godz. 19.00.

19.07.2017
(czwartek)

Największy Zespół Rockowy;
Rynek w Kielcach, godz. 19.00
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15.

Biuro Wystaw
Artystycznych w
Kielcach
ul. Kapitulna 2, 25-011
Kielce

1-10.07-14.07.2017
2-17.07-21.07 2017
3-31.07-4.08.2017
4-7.08-11.08.2017

BWA w Kielcach w okresie wakacyjnym
organizuje warsztaty fotograficzne Mali
Odkrywcy- wielkie możliwości.
Zapisy pod numerem telefonu
41 367 64 47

01.07 – 26.08.2017
(soboty)
godz.
11.00-13.00

Sobotnie warsztaty familijne
W każdą sobotę zapraszamy dzieci wraz
z opiekunami na zajęcia edukacyjne z historii
i historii sztuki. Spotkania familijne realizowane
są w salach ekspozycyjnych i w sali
warsztatowej Dawnego Pałacu Biskupów
Krakowskich. Zachęcamy do udziału! Warto
wziąć zakręt na kulturę od najmłodszych lat!

tel. +48 41 367 64 47
www.bwakielce.art.pl
mail.
sekretariat@
bwakielce.art.pl
16.

Muzeum Narodowe
w Kielcach
plac Zamkowy 1,
25-001 Kielce
tel. 41 344-40-15
mnki.pl
mail.
poczta@mnki.pl

1 lipca – Dzień Architektury – rysujemy pałac.
8 lipca – Warsztat podróżnika. Afryka bez
maski.
15 lipca – U modystki.
22 lipca – Przygoda z Włóczykijem.
29 lipca – Warsztat podróżnika. Japonia
ciekawy kraj.
5 sierpnia – Moja wakacyjna przygoda –
warsztaty malarskie.
12 sierpnia – Ameryka lat 20 i 30-tych XX
wieku.
19 sierpnia – Warsztat podróżnika. Słoneczna
Italia.
26 sierpnia – Dookoła kapelusza – przebieranki.
Zajęcia odbywają się w Dawnym Pałacu
Biskupów Krakowskich w Kielcach, pl.
Zamkowy 1.
koszt udziału w warsztatach – 8 zł od osoby.
zapisy i szczegółowe informacje:
edukacja@mnki.pl, tel. 41 344 40 14
http://edukacja.mnki.pl/pl/
oferta/sobotnie_warsztaty_familijne/
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27.06-31.08 .2017
od wtorku do
piątku w godz.
9.00–15.00

Warsztaty plastyczne Dookoła kapelusza –
przebieranki i wystawa czasowa Kapelusze
górą!
Wystawa Kapelusze z głów!, prezentuje rozwój
nakryć głowy od połowy XIX wieku do
współczesności. Podczas warsztatów uczestnicy
poznają historię ubiorów
z poprzednich epok. Zajęcia zakończą wspólne
warsztaty, na których każdy uczestnik wykona i
przyozdobi własny kapelusz lub sombrero.
Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów.
Zajęcia odbywają się w Dawnym Pałacu
Biskupów Krakowskich, pl. Zamkowy 1,
Kielce.
koszt – 7 zł od osoby.
Zajęcia trwają ok. 1,5 godziny.
Maksymalna liczba uczestników – 30 osób.
Zgłoszenia grup zwiedzających:
edukacja@mnki.pl lub telefonicznie
41 344 40 14.

04.07 – 22.08.2017
(wtorki)
godz.
12.00

Duży/wielki znak zapytania
Zajęcia podczas których dzieci będą musiały
zmierzyć się z trudnymi i skomplikowanymi
zadaniami. Wyposażone w nieodzowne
akcesoria, narzędzia i instrumenty, przemierzają
pełną zasadzek drogę przez muzealną
ekspozycję, jednocześnie rozwiązując rebusy,
szarady i łamigłówki. Wszystko to po to,
by znaleźć odpowiedzi na muzealne pytania.
Zajęcia odbywają się w Muzeum Lat
Szkolnych Stefana Żeromskiego, ul. Jana
Pawła II 5.
Obowiązuje rezerwacja miejsc:
zgłoszenia do udziału w zajęciach
przyjmowane są telefonicznie 41 344 57 92
lub mailowo zeromski@mnki.pl, ilość miejsc
ograniczona.
Koszt - 4 zł od osoby.
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Warsztaty Z rzemiosłem przez świat
Zajęcia 3-godzinne, skierowane do odbiorców
indywidualnych w wieku 6-12 lat. Przybliżające
najciekawsze i najbardziej znane techniki
rzemieślnicze z różnych zakątków świata.
Zgłoszenia pod numerem telefonu:
(41) 344 60 96 lub mailowo: dialog@mnki.pl.
Oferta dla odbiorców indywidualnych.
Koszt udziału w zajęciach: 7 zł od osoby.
Zajęcia odbywają się w Kamienicy pod
Trzema Herbami, ul. Rynek 3, 25-303 Kielce.

10-14.07.2017
17-21.07.2017
24-28.07.2017

Cały lipiec i
sierpień
(Poniedziałek-piątek)

Tematy do wyboru:
Cykl Podróże dookoła świata:
-W rytmie świata.
-Naturalnie, jak w Skandynawii.
-Zielone Wzgórza Afryki.
-Made in China.
-Wróć z bumerangiem – Australia.
-Czy w igloo jest zimno.
-Potomkowie faraonów i zagadki Sfinksa.
Cykl Archeo:
ARCHEO I – 100 000 lat na M2.
ARCHEO II – projektowanie antycznej
biżuterii.
ARCHEO III – w epoce żelaza.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
przez całe wakacje w godzinach otwarcia
muzeum. Trwają 1-1,5 godziny i przeznaczone
są dla dzieci w wieku 5-12 lat.
Zgłoszenia pod numerem telefonu:
(41) 344 60 96 lub mailowo: dialog@mnki.pl.
Oferta dla grup zorganizowanych.
Koszt: 5zł od osoby.
Zajęcia odbywają się w Kamienicy pod
Trzema Herbami, ul. Rynek 3, 25-303 Kielce.
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17.

Muzeum Historii
Kielc
ul. Świętego Leonarda
4
25-303 KIELCE

Być żołnierzem w Kielcach
Organizowane z członkami
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej IV
Pułku Piechoty Legionów
w Kielcach. Dla młodzieży powyżej lat 12.
Zgłoszenia młodszych
uczestników będą przyjmowane wyłącznie
wraz z opiekunem.

10-13.07.2017

tel. 041 340 55 20
mhki.kielce.eu
mail.
poczta@mhki.kielce.eu

Czterodniowe zajęcia warsztatowe, ilość
miejsc ograniczona, zapisy w
Muzeum Historii Kielc osobiście w
godzinach otwarcia, telefonicznie:
41 340 55 27 lub poczta elektroniczną
dziedzic@mhki.kielce.eu.
Koszt warsztatów 20 zł.
8 – 13.08.2017

Ślady czasu
Warsztaty fotograficzne
organizowane z członkiniami Stowarzyszenia
Fotograficznego
CK FOTO. Dla młodzieży powyżej lat 12.
Czterodniowe zajęcia warsztatowe, ilość
miejsc ograniczona, zapisy w
Muzeum Historii Kielc osobiście w
godzinach otwarcia, telefonicznie:
41 340 55 27 lub poczta elektroniczną
dziedzic@mhki.kielce.eu.
Koszt warsztatów 20 zł.
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1.

Świetlica Wspierająco–
Integrująca „PLUS” w
Kielcach
ul. Stefana Żeromskiego
36
25-001 Kielce
tel.41 3676941
swietlicapluskielce.republika.pl
mail.
swietlica.plus@poczta.fm

(poniedziałek-piątek)

godz.
8.30 - 15.30
26.06-28.07.2017

Zajęcia na terenie świetlicy i opieka nad
dziećmi
Zajęcia w ramach półkolonii

(poniedziałek-piątek)

godz.
8.30 - 13.30
Półkolonie
Poniedziałek
26.06.2017

Rozpoczęcie wakacji. Zapoznanie
uczestników z programem Akcji Lato
w Mieście 2017. Zajęcia prowadzone przez
funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Kielcach
pt. „Bezpieczne wakacje”.
Wakacje z Muzeum Narodowym – Dawny
Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach:
warsztaty botaniczne pt. „W tajemniczym
ogrodzie”.

Wtorek
27.06.2017

Środa

Wyjście na plac zabaw „Strefa Wyobraźni
i Fabryka Piasku” na Skwerze Szarych
Szeregów. Wizyta w Lodziarni Zielona
Budka. Gry i zabawy w Parku Miejskim
im. S. Staszica w Kielcach. Warsztaty
plastyczne.

28.06.2017

Czwartkowe pływanie. Poznanie zasad
bezpiecznego korzystania
z kąpielisk otwartych. Konkurs plastyczny
z nagrodami pt. „Bezpieczny wypoczynek
nad wodą”. Kąpiele wodne i słoneczne
na terenie basenu miejskiego,
ul. Szczecińska 1.

Czwartek
29.06.2017

Piątek

Piknik w Ośrodku Rekreacji i Hipoterapii
MAAG, ul. Ściegiennego 207. W programie:
oprowadzenie po stajniach, wykład
hipologiczny, przejażdżka konna, konkursy
z nagrodami, kiełbaski z ogniska, zabawy
na placu zabaw.
Odpłatność: 18 zł (wpłaty u wychowawców).

30.06.2017

Poniedziałek
03.07.2017

Zajęcia w Państwowej Straży Pożarnej w
Kielcach. Zwiedzanie placówki, zapoznanie
się z pracą strażaka.
Wakacje z Muzeum Narodowym –zajęcia pt.
W warsztacie tkackim. W trakcie spotkania
uczestnicy zwiedzą pałacowe
wnętrza, dowiedzą się, jak przebiega proces
tworzenia tkaniny, a następnie w warsztacie
utkają fragment gobelinu. Warsztaty naukowe
pt. Eksperymentujemy z PLUSM.

Wtorek
04.07.2017
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Środa

Wyjście na Stadion Kolporter Arena.
Zwiedzanie stadionu pod okiem przewodnika.
Spacer po Amfiteatrze Kadzielnia. Warsztaty
fotograficzne - PLUSIAKI w obiektywie.

05.07.2017

Czwartkowe pływanie, Konkurs plastyczny z
nagrodami pt. Bezpieczne wakacje z PLUSEM.
Warsztaty naukowe pt. Eksperymentujemy
z PLUSEM.

Czwartek
06.07.2017

Piątek

Wycieczka autokarowa do Kompleksu
Świętokrzyska Polana w Chrustach k. Kielc.
Oceanika: wielkie akwaria z różnymi
gatunkami ryb w tym rekinami.
Kraina Zabawy: gigantyczne dmuchańce,
karuzela, łódeczki, eurobungee,
Park Linowy.
Odpłatność: 29 zł (wpłaty u wychowawców).

07.07.2017

Poniedziałek

Warsztaty żywieniowe pt. zdrowo
wybierasz-wygrywasz.
Wyjście do Biura Wystaw Artystycznych
w Kielcach.

10.07.2017

Wakacje z Muzeum Narodowym – Muzeum Lat
Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach.
Zajęcia pt. Świętokrzyskie – legendarna
kraina.
Warsztaty plastyczne: Lato – makieta z masy
solnej.

Wtorek
11.07.2017

Środa

Wyjście do Geoparku. Zwiedzanie Galerii
Ziemi.
Seans w Symulatorze 5D Wyprawa w głąb
Ziemi, warsztaty geoedukacyjne.

12.07.2017

Czwartkowe pływanie.
Warsztaty naukowe pt. Eksperymentujemy z
PLUSEM.

Czwartek
13.07.2017
Piątek

Wyjście na plac zabaw Strefa Wyobraźni i
Fabryka Piasku na Skwerze Szarych Szeregów.
Wizyta w Lodziarni Zielona Budka. Gry
i zabawy w Parku Miejskim im. S. Staszica
w Kielcach. Warsztaty kulinarne pt. Jemy
zdrowo i kolorowo. Podsumowanie Turnieju
Gry w Warcaby: wręczenie dyplomów i nagród.

14.07.2017
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Poniedziałek

Muzeum Historii Kielc- Warsztaty pt.
Papierowe miasto.
Zwiedzanie Filharmonii Świętokrzyskiej.
Warsztaty plastyczne, Warsztaty naukowe
pt. Eksperymentujemy z PLUSEM.
Odpłatność: 4zł (bilet)
Wakacje z Muzeum Narodowym – Muzeum
Dialogu Kultur: zajęcia
pt. Wróć z bumerangiem – Australia.

17.07.2017

Wtorek
18.07.2017
Środa

Spacer śladami bohaterów Roku 2017.
wykonanie plakatów dotyczących naszych
bohaterów: T. Kościuszki i J. Piłsudskiego.

19.07.2017

Czwartkowe pływanie
Warsztaty kulinarne pt. Jemy zdrowo
i kolorowo. Quiz wiedzy
z nagrodami pt. Nasze zdrowie.

Czwartek
20.07.2017

Piątek

Wyjście do Kina Moskwa w Kielcach.
Po kinie wyście na lody do Zielonej Budki.

21.07.2017
Poniedziałek

wyjście do Wojewódzkiej Biblioteki
Wojewódzkiej im. Witolda Gombrowicza w
Kielcach.
Warsztaty plastyczno-techniczne pt Moja
pszczółka Maja.
Warsztaty naukowe pt. Eksperymentujemy z
PLUSEM.

24.07.2017

Wakacje z Muzeum Narodowym – Muzeum
Dialogu Kultur: zajęcia
pt. Aztek w sombrero – Meksyk.

Wtorek
25.07.2017
Środa
26.07.2017

Wyjście do Rezerwatu Kadzielnia-Zwiedzanie
Kadzielni, wejście do jaskini. Wspólny piknik
pod gołym niebem.
Odpłatność: 8 zł (Bilet wstępu do Jaskini).

Czwartek

Czwartkowe pływanie
Warsztaty plastyczne: wykonywanie biżuterii.

27.07.2017 r.
Piątek

Wyjście na plac zabaw „Strefa Wyobraźni
i Fabryka Piasku” na Skwerze Szarych
Szeregów. Wizyta w Lodziarni Zielona Budka.
Rozstrzygnięcie Mini Turnieju Gry w Bilard
i Piłkarzyki: wręczenie dyplomów oraz nagród.
Uroczyste zakończenie Akcji „Lato w Mieście
2017.Słodki poczęstunek, wręczenie
pamiątkowych dyplomów oraz upominków
uczestnikom zajęć wakacyjnych
w Świetlicy „PLUS”.

28.07.2017 r.
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WYKAZ ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH
ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI
„LATO W MIEŚCIE 2017"

1.

Wakacje z Futbolem
2017

05.07-16.08.2017

Zgłoszenia :
- telefonicznie pod nr 41 24 98 212.
- lub osobiście w Redakcji Gazety Wyborczej
ul. Rynek 16.

Turniej Piłki Nożnej

2.

3.

Zajęcia
lekkoatletyczne

STREETBALL
KIELCE CUP

Turniej dla dzieci i młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

03.07.2017–
26.08.2017
(poniedziałek,
wtorek)
w godz.10.00-12.00
Rozgrywki odbędą
się w miesiącu
sierpniu 2017

WAKACJE Z
KOSZYKÓWKĄ

Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży.
Stadion Lekkoatletyczny
ul. L. Drogosza 1, Kielce
tel. kont. 660 87 85 93.
Turniej dla dzieci i młodzieży.
- szkoły podstawowe
- szkoły gimnazjalne
- szkoły ponadgimnazjalne
Szczegółowe informacje dostępne będą
na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce.
22.08.2017 godz. 10.00
- boisko przy ZSO nr 16, Kielce,
Oś. Barwinek 31.
24.08.2017 godz. 10.00
- boisko przy ZSE, Kielce,
ul. Kopernika 8.
28.08.2017 godz. 10.00
- boisko przy Gimnazjum nr 3 Kielce,
ul. Marszałkowska 40.
29.08.2017 godz. 10.00
- boisko Szkoły Podstawowej
nr 19, Kielce, ul. Targowa 3.
31.08.2017 godz. 10.00
- finał – Plac Artystów w Kielcach.
Zgłoszenia do zajęć oraz bliższe informacje pod
nr telefonu:
535816832 A.Sidor
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4.

Zajęcia strzeleckie

Zajęcia na strzelnicy:

03.07.201731.08.2017

- Strzelanie z karabinków
i pistoletów pneumatycznych.
- Bilard.
- Rzutki.
- Piłkarzyki.
- Cymbergaj.

(poniedziałek,
środa, piątek)
godz.
11.00 – 14.00

Strzelnica szkolna przy dawnej szkole ZSO
Nr 14 w Kielcach.
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53
Oś. Świętokrzyskie.
tel. kont. 660 447 070,
e-mail: uks775@interia.pl
lub przed rozpoczęciem zajęć.
5.

Wakacje z siatkówką

- Nauka gry w siatkówkę.
- Gry i zabawy sportowe.
- Kształtowanie wszechstronnej sprawności
fizycznej.
- Promowanie zdrowego stylu życia.

21.08.201725.08.2017
(poniedziałek –
sobota)

SP Nr 25
godz. od 9.00-11.00
zajęcia dla młodzieży szkół podstawowych.
SP Nr 25
w godz. od 11.00-13.00 zajęcia dla dzieci szkół
gimnazjalnych.
tel. kont.502478136
6.

Wakacje z Orlikiem

03.07.2017 –
31.08.2017
(Poniedziałekpiątek)
godz.
16.00-21.00
(sobota – niedziela)
od godz. 9.00

24

Możliwość skorzystania z boisk do koszykówki,
p. ręcznej, p. nożnej.
Boisko „Orlik” przy SP Nr 27
ul. Marszałkowska 96.
Zgłoszenia przyjmowane pod nr tel.
880 240 747- P.Z. Wieczorek (Animator).

7.

W wakacje Kielce
grają
w Bilard

W ramach zajęć uczestnicy zostaną zapoznani
z zasadami gry w bilard, przepisami i regułami
sportu bilardowego. Zorganizowane zostaną
dwa turnieje na koniec lipca i sierpnia.

03.07.2017 25.08.2017
(Poniedziałekpiątek)
godz.
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.
Niezbędne do wzięcia udziału
w zajęciach jest posiadanie legitymacji szkolnej
lub studenckiej.

8.

Wakacje z boksem

03.07.2017. –
29.07.2017

Zajęcia dla dzieci od 10 roku życia z techniki
boksu, kształtowanie silnego charakteru,
zabawy sprawnościowe.

(Poniedziałekpiątek)
godz.
11.00-12.30
9.

10.

11.

12.

XIX Letnie
Warsztaty Taneczne

Letnia Akademia
Karate

Wakacje z
kicboksingiem

Lato z łukiem

Kielecki Klub Bokserski RUSHH.
ul. Kaczorowskiego 8A.
tel. kont.697 077 032 G. Nowaczek.
lub maile: rushh@interia.eu

21.08.2017 30.08.2017
godz.
10.00-12.30

Zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki,
basen, kino, teatr.

21.08.2017 30.08.2017
godz.
10.00-12.30

Zajęcia sportowo-rekreacyjne w terenie,
wycieczki, basen, kino, teatr.

Hala Widowiskowo – Sportowa
przy ul. Żytniej w Kielcach.

Hala Widowiskowo – Sportowa przy ul. Żytniej
w Kielcach.

03.07.2017 –
31.07.2017
(poniedziałek,
środa, piątek)
godz.
10.00-12.00

Zajęcia sportowo-rekreacyjne
Kieleckie Centrum Sportów Walki.
Kielce, ul. Warszawska 147.
tel. kont. 600817551.

03.07.2017 –
30.08.2017
(poniedziałek,
środa, piątek)
godz.
11.00-13.00

Zajęcia sportowo-rekreacyjne w zakresie
łucznictwa.
Tory łucznicze - Klub Sportowy Stella.
Kielce, ul. Krakowska 374.
Tel. kont. 691509824.
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1.

Centrum
wspinaczkowe
Mobius Studio

26-29.06.2017
(6-9 lat)
03-06.07.2017
(10-14 lat)
10-13.07.2017
(6-9 lat)
17-20.07.2017
(10-14 lat)
24-27.07.2017
(6-9 lat)
31.07-03.08.2017
(10-14 lat)
07-10.08.2017
(6-9 lat)
14-17.08.2017
(10-14 lat)
21-24.08.2017
(6-9 lat)

Zajęcia wspinaczkowe (i nie tylko)
organizowane w ramach półkolonii. Zajęcia w
grupach maksymalnie 8 osobowych.

(Poniedziałekczwartek)
godz.
10:30-15:30
w turnusach.

Jednorazowe wyjście do Świętokrzyskiego
Centrum Sportu na zajęcia: karate, akrobatyka,
taniec (do wyboru).

-Wspinaczka.
-Nauka zasad asekuracji podczas wspinania.
-Nauka węzłów wspinaczkowych.
-Zapoznanie się ze sprzętem wspinaczkowym.
-Warsztaty ze zdrowego odżywiania.
-Zajęcia plastyczne.
-Poznanie atrakcji geologicznych Kielc.
-Slackline, tyrolka.

Różnego rodzaju gry i zabawy ( m.in.
przeciąganie liny, wspinaczkowe podchody).
300zł za jeden turnus (4dni, 20h), w tym
100zł zadatku.
Pojedynczy dzień zajęć 100zł.
10% zniżki dla uczestników sekcji
wspinaczkowych Mobius, rodzeństwa (zniżki
nie sumują się).
Zapisy bezpośrednio w recepcji, bądź
telefonicznie: 511 381 488.
Wymagana wpłata zadatku.
Wszystkie informacje można uzyskać na
stronie internetowej: http://mobius-studio.pl/
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2.

Fundacja WLK4

W górę 2017
Bezpłatne zajęcia wspinaczkowe dla dzieci i
młodzieży ze szkuł podstawowych. W ramach
zajęć nauka zastosowań i obsługi sprzętu
wspinaczkowego, szkolenie z techniki
poruszania się w skałach oraz trening
ogólnorozwojowy ukierunkowany na
wspinanie. Zadanie dofinansowywane jest ze
środków MSiT: "Program sport wszystkich
dzieci" z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej.

lipiec-sierpień

Szczegóły i zapisy:
office.kwkielce@gmail.com, tel. 662-272-992,
fb:klubwspinaczkowykielce
3.

Kluby Wolna Strefa
www.wolnastrefa.pl
Żeromskiego 44
tel. 41 313 33 88

Okres wakacyjny
(Poniedziałek –
piątek)
godz.
10.00-16.00
(Sobota)
godz.
10.00-14.00

Naruszewicza 23
tel. 690 03 00 02
Karczówkowska 36
tel. 41 36 69 417
Jeziorańskiego 75
tel. 41 362 56 40
Na Stoku 98
tel. 41 362 37 44
Oboźna 5
tel. 41 361 74 32
Orla 4
tel. 530 235 533
Posłowicka 98
tel. 41 367 60 89
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Kluby Wolna Strefa oferują szeroką gamę
rozrywek dla młodzieży takich jak np.:
- Klubowe konkursy sprawnościowe, zabawy
ruchowe.
-Integracyjne zabawy warsztatowe.
-Turnieje w gry planszowe (Eurobiznes,
Scrubble, Farmer, puzzle itp.)
- Klubowe konkursy FIFA.
-Gry i zabawy umysłowe (rebusy, krzyżówki,
zagadki).
- Warsztaty profilaktyczne.
- Warsztaty dziennikarsko-radiowe.
- Klubowe konkursy np.: Randka w ciemno,
Jeden z dziesięciu, Drzewko mądrości-konkurs z
wiedzy ogólnej, Karaoke itp.
- Zajęcia ruchowe (np.: nordic walking).
- Cykl warsztatów: Poznajemy świat- historia i
tradycje wybranych państw.
- Rozgrywki w tenisa stołowego.
-Turnieje w bilard, piłkarzyki i unihokej.
- Drużynowe zawody sportowe np.: sztafeta,
biegi na czas, rzut piłeczką palantową itp.
- Wyjścia na boisko (piłka nożna, siatkowa itp.)
- Rozgrywki w ramach Ligi Wolnych Stref.
- Warsztaty artystyczne –„Rozwijamy własne
zainteresowania”.
- Tropiciele przygody- wspólne wyjścia, mini
rajdy,
poznawanie
tajemnic
przyrody
(Rezerwaty Karczówka, Ślichowice, Kadzielnia
itp.)
- Warsztaty i plenery fotograficzne.
- Warsztaty wizażu i stylizacji.
- Zabawa nauką ( konkursy wiedzy, głośne
czytanie wybranych fragmentów z literatury
dziecięcej i młodzieżowej, dyktanda na wesoło
itp.)

- Opracowanie i nagrywanie słuchowiska
radiowego.
-Warsztaty informatyczne.
-Gry i zabawy komputerowe.
-Warsztaty Bezpieczeństwo w sieci.
Tygodniowy plan zajęć
cyklicznie przez całe
poszczególnych tygodni
aktualizowany o nowe
wycieczki i wyjścia.

będzie się powtarzał
wakacje. W trakcie
zostanie na bieżąco
wydarzenia, imprezy,

Zajęcia są nieodpłatne.
Więcej informacji na: www.wolnastrefa.pl
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Spółdzielnie mieszkaniowe/kluby osiedlowe
1.

Osiedlowy Klub
Kultury KSM
,,Słoneczko’’

31.07 - 25.08.2017
(Poniedziałek-piątek)

godz.
8.00-16.00

ul. Romualda 3,
25-322 Kielce
www.ksm.pl
tel. 41/34-16-680
mail.
sloneczko@ksm.pl
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Lato z Przygodą 2017
Zajęcia o charakterze
rekreacyjno-wypoczynkowym dla dzieci w
wieku od 6 do 12 lat w formie 4 tygodniowych
turnusów.
Klub zapewnia opiekę uczestnikom akcji od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Zajęcia programowe odbywać się będą
w godz. 9.00 – 15.00; przede wszystkim w
terenie, na obiektach rekreacyjnych miasta i
województwa oraz uzupełniająco w klubie.
W godz. 8.00 – 9.00 przewidziana jest zbiórka
dzieci, a w godz. 15.00 -16.00 rozejście się
dzieci. Prowadzone będą zajęcia świetlicowe i
opiekuńcze.
Zapisy odbywać się będą na podstawie kart
zgłoszeń wydanych w klubie oraz pobranych
ze strony internetowej Spółdzielni. Przyjmuje
się, że maksymalnie może uczestniczyć
w zajęciach do 45 dzieci dziennie. Akcja
ma charakter otwarty, dla wszystkich
zainteresowanych. Szczegółowe informacje na
stronie internetowej www.ksm.pl
Planowane formy zajęć:
Wycieczki autokarowe na terenie woj.
świętokrzyskiego – 4.
Wycieczki piesze na szlakach turystycznych
wokół miasta – 4.
Warsztaty muzealne, archeologiczne,
biologiczne – 4.
Zajęcia na basenie Perła – 4.
Letnia Olimpiada Sportowa – 4.
Jazda konna połączona z ogniskiem i zabawami
terenowymi – 4.
Zajęcia na kręgielni lub w ośrodkach zabaw – 4.
Warsztaty artystyczne (taniec, śpiew, teatr,
plastyka) – 4.
Zabawy i gry na terenach leśnych – 4.
Seanse filmowe – 2.
Plenery malarskie – 4.
Bloki zabaw integracyjno-wychowawczych
(zarówno w terenie jak i w klubie) – 8.
XIV Letnie Warsztaty Prewencyjne Bezpieczne
Dziecko – Udane Wakacje we współpracy z IV
Komisariatem Policji w Kielcach – 2.
IX Letnie Warsztaty Ratownictwa
Przedmedycznego we współpracy z PCK - 2
Zabawy i konkursy ruchowe, sprawnościowe
jako zajęcia uzupełniające w placówce –
codziennie.

Koszt uczestnictwa w zajęciach:
- Dla członków KSM – 116,85 zł/turnus.
- Dla pozostałych uczestników – 135,30
zł/turnus.
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