WYKAZ IMPREZ
ORGANIZOWANYCH W RAMACH

AKCJI LATO W MIEŚCIE 2019

Dom Kultury „Zameczek”
25-365 Kielce, ul. Słowackiego 23
Tel. 41 36 76 301
www.zameczek-kielce.pl
e-mail: sekretariat@zameczek-kielce.pl
Letnie zameczkowe atelier
Zostań młodym dekoratorem - malarstwo i filcowanie w wielu wymiarach

24.06 – 05.07.2019

24.06 – 28.06: I tydzień - malowanie i ozdabianie sznurami szkatułek, skrzynek i elementów
drewnianych
01.07 – 05.07: II tydzień - filcowanie, malowanie i ozdabianie tkanin, serwet , podkładek i
koszulek.
Ilość osób: do 10 tygodniowo
Wiek uczestników: od 9 lat
Godziny zajęć: poniedziałek – piątek 10.00 – 13.00
Odpłatność: 60 zł za jeden tydzień, 90 zł za dwa tygodnie
Letnie warsztaty wokalne

01.07 – 05.07.2019

Ilość osób: 16
Wiek uczestników: od 12 do 18 lat
Godziny zajęć: poniedziałek – piątek 09.00 – 16.00
Odpłatność: 100 zł
Wspólny koncert uczestników warsztatów przygotowany przez Monikę Urlik i Artura Telusa
5.07.2019 (piątek), godz. 12.00 w sali kameralnej Domu Kultury „Zameczek” - wstęp wolny
Letnie warsztaty taneczne Dancemix dla początkujących.

01.07 – 05.07.2019

Ilość osób: 12
Wiek uczestników: od 7 lat
Godziny zajęć: poniedziałek – piątek 16:00 – 17.00
Odpłatność: wstęp wolny
Latino Energy Maraton, czyli taniec i fitness w jednym!

01.07 – 05.07.2019

Ilość osób: 12
Wiek uczestników: od 15 lat
Godziny zajęć: poniedziałek – piątek 17:00 - 18:00
Odpłatność: wstęp wolny
Zajęcia z tańca towarzyskiego dla osób średniozaawansowanych i zaawansowanych.

22.07 – 26.07.2019

Ilość osób: 14
Wiek uczestników: od 12 lat
Godziny zajęć: poniedziałek - piątek 16:00 - 18:00
Odpłatność: wstęp wolny
Warsztaty breakdance dla początkujących.

01.07 – 04.07.2019

Ilość osób: 16
Wiek uczestników: od 8 lat
Godziny zajęć: 18.00 – 19.00
Odpłatność: wstęp wolny
Warsztaty breakdance dla zaawansowanych.

01.07 – 04.07.2019

Ilość osób: 16
Wiek uczestników: od 10 lat
Godziny zajęć: 19.00 – 20.00
Odpłatność: wstęp wolny

Fotografia plenerowa i warsztaty z gumografii - plener fotograficzny po najciekawszych
miejscach Kielc.
30.07 – 02.08.2019

Ilość uczestników: 10 osób
Wiek uczestników: od 14 lat (w warsztatach udział mogą barć także osoby dorosłe)
Godziny zajęć: wtorek- piątek 09:00 -15:00
Odpłatność: 100 zł
Warsztaty breakdance dla początkujących.

05.08 – 08.08.2019

Ilość osób: 16
Wiek uczestników: od 8 lat
Godziny zajęć: 17.00 – 18.00
Odpłatność: wstęp wolny
Warsztaty breakdance dla zaawansowanych.

05.08 – 08.08.2019

Ilość osób: 16
Wiek uczestników: od 10 lat
Godziny zajęć: 18.00 – 19.00
Odpłatność: wstęp wolny
Warsztaty wokalne – „Sing your song”.

05.08 – 09.08.2019

Ilość osób: 15
Wiek uczestnika: od 12 lat
Godziny zajęć : poniedziałek – piątek 10.00 – 17.00
Odpłatność: 100 zł
Wspólny koncert uczestników warsztatów przygotowany przez prowadzących warsztaty
09.08.2019 (piątek) w sali kameralnej Domu Kultury „Zameczek” - wstęp wolny
Wakacyjne wystawy w DK „Zameczek” – lipiec – sierpień 2019
Galeria Art-Styl
• „Kolorowy Świat ” – Wystawa prac uczestników DK „Zameczek” zajęć plastycznych
pod kierunkiem instruktor Barbary Żelaznej.
• „Magia Fotografii” - Wystawa prac uczestników zajęć sekcji fotograficznej pod
kierunkiem instruktora Marcina Michalskiego
• Noc Kupały – Międzynarodowa studencka wystawa fotografii zorganizowana przez
studenckie koło naukowe 210studio z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Wystawy można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00
Plenerowa galeria na płocie DK „Zameczek”

26.08 – 30.08.2019

•

Kielce – miejsce, które kocham – wystawa
przedstawiających wyjątkowe miejsca w Kielcach.

•

„Tajemnice pewnej ulicy ” – wystawa pokonkursowa fotografii odkrywających piękno
i tajemnice ulicy Juliusza Słowackiego w Kielcach.

Dni otwarte Domu Kultury „Zameczek” :
Oferta programowa na nowy sezon artystyczny,
Zapisy na zajęcia programowe do poszczególnych sekcji
Spotkania z instruktorami DK „Zameczek”

Ośrodek Kultury „Ziemowit”
25-342 Kielce, ul. Mieszka I 79
tel. 41 345 20 63
www.ziemowit-kielce.pl
e-mail: ziemowit@zameczek-kielce.pl
01.07 – 04.07.2019

Kreatywne warsztaty wokalne
Godziny zajęć: poniedziałek – czwartek 10.00 – 14.00

pokonkursowa

fotografii

19.08 – 23.08.2019
26.08 – 30.08.2019

Warsztaty artystyczne dla dzieci
Liczba uczestników: 28 osób
Wiek uczestników: od 6 do 12 lat
Odpłatność: 100 zł za jeden tydzień,
Opieka nad uczestnikami: 8.00 - 9.00, 14.00 - 16.00
W programie:
Wyprawy do niezwykłych miejsc naszego miasta i okolic, m.in. Muzeum Orła Białego
w Skarżysku, Zagroda Edukacyjna Ostoja Dworska, Centrum Nauki Leonardo da Vinci,
Rezerwat Kadzielnia – jaskinia, Basen Olimp w Strawczynie
Rozgrywki sportowe na dziedzińcu OK „Ziemowit”
Wystawy w galerii „m” : lipiec – sierpień:
• Kielce lata 1955 -1975 w fotografii Janusza Buczkowskiego i Pawła
Pierścińskiego - wystawa fotografii
• Przystanek Sztuka – prezentacje prac dzieci z sekcji plastycznej OK
„Ziemowit” pod kierunkiem instruktor Marleny Kot.

26.08 – 30.08.2019

Dni otwarte Ośrodka Kultury „Ziemowit”
Oferta programowa na nowy sezon artystyczny,
Zapisy na zajęcia programowe do poszczególnych sekcji
Spotkania z instruktorami OK „Ziemowit”

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 Udział w imprezach bezpłatny.
Konkurs plastyczny Pocztówka z wakacji – Region Świętokrzyski w legendzie dla dzieci
do lat 12 .
Prace można dostarczyć do 25.08.2019r.
Prace przyjmowane w godzinach otwarcia biblioteki.
01.07 – 25.08.2019

W każdą środę o godz. 9°° zapraszamy na krótkie czytanie legendy związanej z regionem
świętokrzyskim i wykonanie własnoręcznej ilustracji do opowiadania. Grupy zorganizowane
prosimy o wcześniejszy kontakt.
Dla dzieci w wieku do lat 12.
Filia oferuje bezpłatny dostęp do Internetu i gier planszowych (w godzinach otwarcia biblioteki)

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach
Filia nr 2
ul. Krzemionkowa 1
25-750 Kielce
tel. 41 345 26 38
e-mail: filia2@mbp.kielce.pl
Świętokrzyskie znamy i podziwiamy – gry, zabawy, quizy, zajęcia literackie dla dzieci
01.08-31.08.2019
w wieku 4 – 10 lat.
Zajęcia w każdy czwartek w godz. 11:00-12:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach
Filia nr 2
ul. Krzemionkowa 1
25-750 Kielce
tel. 41 345 26 38
e-mail: filia2@mbp.kielce.pl

01.08-31.08.2019

Świętokrzyskie znamy i podziwiamy – gry, zabawy, quizy, zajęcia literackie dla dzieci w
wieku 4 – 10 lat.
Zajęcia w każdy czwartek w godz. 11:00-12:00

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach
Filia nr 3
ul. Jagiellońska 36
25-606 Kielce
tel. 41 345 23 01
e-mail: filia3@mbp.kielce.pl
01.07 – 31.08.2019

Jak się ze mną poznali Ci co w książkach mieszkali – literacko - plastyczne spotkania dla
dzieci do 12 lat.
Zajęcia w każdy wtorek i piątek w godz. 11:00-13:00

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

01.08-31.08.2019

Wakacyjne Biuro Detektywistyczne - gry, zabawy, quizy, zajęcia literackie dla dzieci
do lat 12.
Zajęcia w każdy wtorek w godz. 11:00-13:00

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

01.07-22.07.2019

Wakacyjna przygoda - gry, zabawy, quizy, zajęcia literackie i plastyczne dla dzieci
do lat 11.
Zajęcia w każdy poniedziałek (oprócz 29.07.2019)
w godz. 12:00-13:30, 13:45-15:00

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach
Filia nr 8
Barwinek 31
25-150 Kielce
tel. 41 361 47 26
e-mail: filia8@mbp.kielce.pl

01.07-31.08.2019

W świecie bajek – zajęcia literacko – plastyczne dla dzieci do lat 10.
Zajęcia w deszczowe środy w godz. 11:00-12:30

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

01.07 – 31.07.2019

Bajkowe spotkania w bibliotece – gry i zabawy literacko-plastyczne dla dzieci
w wieku 5-10 lat.
Zajęcia w każdy wtorek w godz. 11:00-12:00

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

02.07-11.07.2019

Świętokrzyskim szlakiem - cykl zajęć literacko – plastycznych dla dzieci od 5 do 8 lat.
Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki (2.07,04.07,09.07,11.07) w godz. 11:00-12:00

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach
Filia nr 11
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53
25-432 Kielce
tel. 41 331 83 46
e-mail: filia11@mbp.kielce.pl

02.07-11.07.2019

Biblioteka latem - cykl zajęć literacko – plastyczno - ruchowych. przeznaczony dla dzieci
w wieku 7 – 11 lat.
Zajęcia odbywać się będą 2.07, 4.07, 11.07 w godz. 11:00-12:00.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach
Filia nr 12
ul. Zagórska 60
25-346 Kielce
tel. 41 344 36 71
e-mail: filia12@mbp.kielce.pl
Z książką w plecaku – konkurs plastyczny dla dzieci do lat 12 .
Prace można dostarczyć do 24.08.2019r. w godzinach otwarcia biblioteki.
01.07– 30.08.2019

Czwartkowi wierszomaniacy – w każdy czwartek głośne czytanie wierzy i tworzenie do nich
ilustracji.
Dla dzieci 9-10 lat

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach
Filia nr 13
ul. Naruszewicza 25
25-628 Kielce
tel. 41 335 88 21
e-mail: filia13@mbp.kielce.pl

01.07– 31.08 .2019

Lato z Basią –zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci do lat 8.
Zajęcia odbywać się będą w co drugą środę w godz. 10:00-11:00.

Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach
25-304 Kielce, ul. Duża 9
tel./fax 41 344-58-36, 41 368-02-93
www.teatrkubus.pl
V Wakacyjny Festiwal Sztuki dla Dzieci i Młodzieży Hurra! ART!

10-11, 17-18 i 24-25 sierpnia
2019

W programie festiwalu znajdą się wydarzenia dla dzieci i młodzieży: najciekawsze spektakle
teatralne z kraju i zagranicy, nagradzane na międzynarodowych festiwalach krótkometrażowe
filmy animowane, bajkowe słuchowiska, czytanie sztuki, warsztaty i inne działania artystyczne
W programie festiwalu znajdą się wydarzenia dostosowane do odbioru osób niewidzących oraz
z dysfunkcją słuchu.
Cena biletu na spektakle teatralne – 10 zł
Pozostałe wydarzenia (filmy, warsztaty, słuchowiska, czytanie sztuki) - wstęp bezpłatny,
obowiązuje rezerwacja miejsc
Szczegółowy program festiwalu będzie opublikowany w lipcu na stronie: www.hurrart.pl

Muzeum Historii Kielc
ul. Świętego Leonarda 4
25-303 Kielce
tel: 340 55 20
e-mail: poczta@mhki.kielce.eu
Otwarte zajęcia dla dzieci w każda środę w godzinach 9-14.
Dla grup zorganizowanych zajecie tematyczne:

3, 10, 17, 24 i 31 lipca, 7, 14, 21
i 28 sierpnia 2019

1. Monety – banknoty co w sobie kryją? Głównym bohaterem warsztatów jest pieniądz.
Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak zmieniała się jego wartość na przełomie wieków i jak wiele
można dowiedzieć się o historii patrząc na awers i rewers monety. Jakie informacje historyczne
można z nich odczytać . Podczas zajęć warsztatowych, w oparciu o podstawowe zasady sztuki
menniczej, uczniowie zaprojektują historyczny banknot.
2. Historia ukryta w mozaice Mozaiki można odnaleźć we wnętrzach i w przestrzeni
publicznej, w pałacach i w mniej zamożnych domach. O ich wyjątkowym charakterze
przesądzają m.in. dobór kamyków, ich kolorystyka, wielkość czy precyzja wykonania. Czy
trudno je przygotować? Na warsztatach zastąpiono drobne kamyczki regularnymi kwadracikami
z folii samoprzylepnej, a zaprawę cementową kartką papieru.
3. Tik tak – czas po kielecku. Kiedy w Kielcach pojawiły się zegary, co na ten temat mówią
legendy? Podczas części warsztatowej wykonamy zegary, które będą odmierzać wakacyjny czas
letni.
4. Mój herb Wyjaśnimy czym jest heraldyka, jakie są podziały herbów, jakie są znaki
heraldyczne i barwy. Uczestnicy poznają herb Kielc, dowiedzą się, kto i kiedy nadał go miastu
oraz jak zmieniał się on na przestrzeni epok.
5. Budynki kieleckie – dotknij. Każdy z uczestników zmierzy się z projektami dawnych
budynków kieleckich wykonamy za pomocą różnych faktur, papierów materiałów, sznurków.
Czy uda się je rozpoznać.
Zajęcia płatne 7 zł od osoby. Zgłoszenia 41 340 55 26, e-mail: rezerwacja@mhki.kielce.eu

Dom Kultury "Białogon"
ul. Pańska 1A
25-811 Kielce
tel. 41 345 27 37
sekretariat@dkbialogon.pl
http://www.dkbialogon.pl
Akcja Lato w mieście 2019
I Tydzień

24.06– 28.06.2019

poniedziałek
spotkanie organizacyjne, zapoznanie uczestników z planem akcji letniej, wyjście do kina,
zajęcia plastyczne i muzyczne
wtorek
wycieczka do gospodarstwo Agroturystyczne ,,Na Górce" w Bodzentynie, zajęcia edukacyjne
„od ziarenka do bochenka”
środa
park linowy, zajęcia muzyczne (nauka piosenki wakacyjnej)
czwartek
wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego
piątek
wyjazd na basen do Strawczyna, gry i zabawy sportowe

01.07– 05.07.2019
II Tydzień
poniedziałek
wyjście do kina, zajęcia muzyczne i plastyczne
wtorek
wycieczka do Grodu Pędzików", zajęcia edukacyjne, gry i zabawy
środa
wycieczka do Centrum Nauki w Warszawie
czwartek
wyjazd na basen do Strawczyna, gry i zabawy sportowe, zajęcia plastyczne w plenerze
piątek
wycieczka do pasieki "Pszczółka" w Nowej Słupi, przyrodnicze warsztaty terenowe
Opłata za jeden tydzień: 200 zł
Zajęcia realizowane będą w godz. 8:00-16:00
Kieleckie Centrum Kultury
plac Moniuszki 2B, 25-334 Kielce
tel. 41 36-76-711
e-mail: sekretariatkck@kck.com.pl
Wakacyjne warsztaty teatralne z Teatrem „Pegaz”
bezpłatne warsztaty teatralne dla młodzieży w godz. 11:00 – 13:00

2,4,8,10 lipca 2019

w programie 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
Wstęp wolny

Muzeum Narodowe w Kielcach
Oddział Dawny Pałac Biskupów Krakowskich
pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce
tel. 41 344-40-14
e-mail: edukacja@mnki.pl
Muzealne półkolonie
Czas trwania: 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku w Dawnym Pałacu Biskupów
Krakowskich, pl. Zamkowy 1, Kielce
Liczba uczestników: 5 – 15 osób
lipiec-sierpień 2019

Wiek: 7 – 10 lat
Koszt: 80 zł od osoby ( w cenie materiały dydaktyczne niezbędne do pracy oraz gadżety do
zabaw, cena nie obejmuje wyżywienia)
Zapisy na lipiec przyjmowane są w terminie do 21 czerwca, na sierpień do 23 lipca od
poniedziałku do piątku w godz. 8–15.30 drogą e-mailową edukacja@mnki.pl lub telefonicznie
41 344 40 14 wew. 233, kom. 660 957 875
Regulamin półkolonii dostępny na stronie mnki.pl od 1 czerwca 2019 r

Muzeum Narodowe w Kielcach
Muzeum Dialogu Kultur
ul. Rynek 3, 25-303 Kielce
tel. 41 344 60 96 wew. 302 lub 307
fax. 41 344 82 61
e-mail: dialog@mnki.pl
1 – 5 lipca 2019

gry wywodzące się z różnych kontynentów

5 – 9 sierpnia 2019

zabawy wywodzące się z różnych kontynentów
Więcej informacji na stronie:
mnki.pl/mdk/pl/edukacja
Rezerwacji zajęć można dokonać telefonicznie 41 344 60 96 oraz e-mailowo dialog@mnki.pl
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób
Zajęcia trwają około 1,5–2 godziny
Zajęcia odbywają się o godz. 10 w wyznaczone dni
Opłata za warsztaty wynosi 7 zł od osoby
Prosimy o zgłaszanie grup najpóźniej tydzień przed planowaną wizytą oraz o wcześniejsze
informacje w przypadku rezygnacji.

Muzeum Narodowe w Kielcach
Pałacyk Henryka Sienkiewicz w Oblęgorku
ul. Aleja Lipowa 24
26-067 Strawczyn
tel. 41 303 – 04 – 26
tel. kom. 664 384 069
E-mail: oblegorek@mnki.pl
14 lipca 2019

Piknik literacki, wstęp wolny, piknik w godzinach 10-18
W wakacje można korzystać również z oferty stałej:
https://mnki.pl/sienkiewicz/pl/edukacja

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6,
25-025 Kielce
tel.: 41 344 92 97
e-mail: poczta@mwk.com.pl
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 9:0017:00 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).
Park Etnograficzny w Tokarni 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/
Park Etnograficzny w Tokarni jest czynny:
- w czerwcu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 i od soboty do niedzieli
w godzinach od 10:00 do 18:00
- w lipcu i sierpniu od wtorku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 18:00.
Bilety wstępu do Parku w cenie:
- bilet normalny 14,00 zł,
- bilet ulgowy 8,00 zł
- bilet rodzinny (2+1) 30,00 zł
- bilet rodzinny (2+2) oraz Karta Dużej Rodziny (2+3) 35,00zł
- bilet indywidualny Karta Dużej Rodziny 7,00zł
- bilet Karty Seniora 7,00zł
Cykl pikników "Rodzinne niedziele w skansenie" w Parku Etnograficznym w Tokarni.
Każda z naszych niedziel, to niezwykłe spotkanie z tradycjami z różnych dziedzin życia
mieszkańców dawnej wsi. Realizowane są pokazy obrzędowe, pokazy dawnych rzemiosł, lekcje
i warsztaty muzealne.
09.06.2019

Rodzinna niedziela w Skansenie. Sianokosy

07.07.2019

Rodzinna niedziela w Skansenie. Palec pod budkę

21.07.2019

Rodzinna niedziela w Skansenie. Machaj wędą, ryby będą

04.08.2019

Rodzinna niedziela w Skansenie. Wiejskie SPA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
25-033 Kielce
ks .P .Ściegiennego 13 tel. 41 340 03 38
Podróż za jeden uśmiech - wakacje na wesoło
09.07.2019

Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek – rodzinne wakacje z siostrą i bratem

23.07.2019

Marudek i Pogodek na wakacjach – czyli jak być szczęśliwym ( na podst. książki Elżbiety
Zubrzyckiej)

07.08.2019

Chichotnik, czyli księga śmiechu i uśmiechu – wierszykowy galimatias

Spotkania odbywać się będą w godzinach : 11.30-13.00. Wstęp bezpłatny

Wzgórze Zamkowe / Instytut Dizajnu
ul. Zamkowa 3
25-009 Kielce
tel. 41 36 76 801 - zapisy
E-mail: sekretariat@zamkowa3.pl

04,05.07.2019
25,26.07.2019

Archistoria - warsztaty dla dzieci
Warsztaty będą miały formułę dwudniowych zajęć i odbędą się w dwóch turach, przeznaczone
dla dzieci w wieku 6-10 lat. Podczas zajęć dzieci zamienią się w małych architektów, wspólnie
zaprojektują mapę miasta, będą też mogły zaprojektować na specjalnie przygotowanych kartach
pracy własny budynek.
limit osób: 20 - zajęcia dwudniowe, w godz. 10.00 -12.00

05-09. 08. 2019

Trzy razy Transformacja
3xT to trzy wystawy opowiadające o zmianach jakie zaszły w architekturze i w krajobrazie w małej i w wielkiej skali, które można oglądać przez wakacje w Galerii Głównej Instytutu
Dizajnu oraz w Przestrzeni ID. Podczas 5 warsztatów zmierzymy się z zagadkową transformacją.
Dla dzieci od lat 10 do 14. Limit - 15 dzieci na zajęcia, w godz. 10.00 -12.00

15-18.07.2019

Budujemy wystawę
cykl dwugodzinnych spotkań towarzyszących aktualnej wystawie 3 x Transformacja, związanej
z architekturą. Razem z dziećmi będziemy projektować architekturę, dekorować talerze oraz
budować konstrukcje z czerwonej gliny.
Dla dzieci od lat 7, ilość uczestników: 10 ; godz. 12.00

27.07.2019

Śniadanie na trawie
Przynieś koc i przyjdź posiedzieć wspólnie z nami w Parku Miejskim. Organizujemy otwarte
warsztaty dla każdej grupy wiekowej. W tą sobotę będziemy mogli porozmawiać, dowiedzieć
się, jak odpowiednio przygotować glinę do toczenia, a także nauczyć się korzystać z koła
garncarskiego. Zapraszamy młodzież, dorosłych, a także rodziny z dziećmi ; godz. 11.00

Wzgórze Zamkowe / Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej
ul. Zamkowa 3
25-009 Kielce
tel. 41 36 76 801 - zapisy
E-mail: sekretariat@zamkowa3.pl

04.08.2019

Rekonstrukcja rozbicia więzienia na Zamkowej
Widowisko historyczne przedstawiające wydarzenia z nocy 4 sierpnia 1945

lipiec – sierpień 2019

Gry miejskie: Kielce Miastem Legionów, Śladami bohaterów II wojny światowej
Grupy od 4 os. do 8 os. otrzymują w OMPiO foldery z trasą gry i zadaniami do wykonania.
Wychodzą na trasę. Przygotowujemy różne trasy w zależności od wieku uczestników. Po
przejściu całej trasy i wykonaniu wszystkich zadań uczestnicy wracają do OMPiO.
Organizatorzy podliczają zdobyte punkty, uczestnicy otrzymają drobne upominki. Ważne:
dzieci i młodzież do lat 18 wychodzą w trasę pod opieką dorosłych opiekunów.
dzieci od 10 lat, młodzież i dorośli ; w godz. 9.00- 14.00

lipiec – sierpień 2019

Zapraszamy grupy zorganizowane do zwiedzania ekspozycji OMPiO wybranymi ścieżkami
tematycznymi: Polacy nigdy się nie poddali, Jak bez broni walczono o Polskę, Kielce na drodze
Legionów, Dzieje Polski w historii więzienia na Zamkowej, Historia w nazwach kieleckich ulic,
Od starych do nowych Kielc ; czas zwiedzania ok. 1 h ; g. 10.00 - 15.00

lipiec – sierpień 2019

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej połączonych ze zwiedzaniem ekspozycji
stałej OMPiO. Po obejrzeniu wystawy uczestnicy biorą udział w warsztatach na wybrany przez
siebie temat. Całość trwa do 2 h w zależności od liczby uczestników. Oferta zajęć edukacyjnych
dostępna na naszej stronie internetowej. ; g. 10.00 - 15.00

Geopark Kielce / Centrum Geoedukacji
ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce
tel. 41 36 76 800
E-mail: rezerwacje@geopark-kielce.pl
03,10,17,24,31.07,
07,14,21,28.08.2019
środy
02,09,16,23,30.07, 2019
wtorki

Wakacyjna Akademia Geologii i Przyrody
Wstęp wolny (wymagana wcześniejsza rezerwacja) ; godz. 10.00 -12.00

Klub Miłośników Geologii
wakacyjne warsztaty i zajęcia geo-edukacyjne dla rodzin z dziećmi
Wstęp wolny ; godz. 16.00 - 19.30

Geopark Kielce / Ogród Botaniczny
ul. Jagiellońska 78, 25-703 Kielce
tel. 41 367 64 68 ; 530 042 838
E-mail: ogrod.botaniczny@geopark-kielce.pl

23.06.2019

I Święto Róż
zwiedzanie Ogrodu Botanicznego z przewodnikiem 11:00, 13:00, 15:00; warsztaty edukacyjne
,,Lubię róże’’ 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Wstęp wolny (w przypadku warsztatów wymagana wcześniejsza rezerwacja)

BIO Piknik w Ogrodzie Botanicznym
Wstęp odpłatny ; dokładna data i koszt opublikowane będą na stronie internetowej Geoparku
I Miodogród (w ramach obchodów Dnia Pszczół)
Sierpień 2019
Wstęp odpłatny ; dokładna data i koszt opublikowane będą na stronie internetowej Geoparku
Kielecki Park Technologiczny / Energetyczne Centrum Nauki
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
budynek Skye Inc. 2 piętro
tel. 41 278 72 50
E-mail: ecn@technopark.kielce.pl
Lipiec 2019

02.07 – 31.07.2019

Warsztaty naukowe dla dzieci od lat 5 (grupy zorganizowane oraz zwiedzający
indywidualnie)
Wtorek: Twoja własna krzywa wieża – środek ciężkości
Krzywa Wieżę w Pizie. Dlaczego więc nie możemy postawić ołówka pionowo na stole, czym
jest środek ciężkości i czy zawsze jest on w środku przedmiotów i budowli? To zbadamy w
trakcie naszych zajęć.
Środa: Źródło życia – poznaj meandry wody
Woda. W jakich stanach skupienia występuje? Jak wygląda jej obieg w przyrodzie? Dlaczego
jest tak ważna dla ludzkiego organizmu i ile powinniśmy jej spożywać? Zaczerpnij „łyk” nauki
i ugaś pragnienie wiedzy.
Czwartek: Na tropie zbrodni, czyli kulisy pracy kryminologa
Czy detektywi mają tzw. „szósty zmysł”, dzięki któremu rozwiązują sprawy? Na warsztatach
przyjrzymy się pracy śledczych, rozwiążemy kilka intrygujących zagadek. Zapraszamy
wszystkie badawcze umysły na kryminalną przygodę w laboratorium ECN!
Piątek: Poczuj to na własnej skórze
Podczas warsztatów odpowiemy na pytania: Czy dotyk jest jednakowy na całym ciele? Gdzie
skóra jest najcieńsza? Czy linie papilarne mogą być jednakowe u różnych osób? Wykonamy też
szereg sensorycznych eksperymentów, dzięki którym poczujecie dotyk… nauki!

Wtorek: „Ciepło – zimno – gorąco!”. Naukowe poszukiwania
Chyba każdy pamięta z dzieciństwa grę w „ciepło – zimno”. W naszym laboratorium poszukiwacze
wiedzy odkryją tajemnice temperatury. Jak ją odczuwamy? Jak wpływa ona na człowieka i na różne
przedmioty? Dlaczego wakacje są dłuższe od ferii zimowych? Odpowiedzi na te i inne pytania
poznamy poprzez wspólne eksperymentowanie.
Środa: Zielony parasol – o czym szumią drzewa w mieście
Stanowią miły dla oka widok, bo jak powszechnie wiadomo zieleń uspokaja, a w upalny dzień
doskonale chronią przed palącym słońcem. Dlaczego drzewa nazywamy „zielonymi płucami miast”
i czemu w naturalnym środowisku żyją dłużej? Poszukaj odpowiedzi na naszych warsztatach, na
których atmosfera nigdy nie jest drewniana!
Czwartek: Logika, zręczność, strategia – granie to wyzwanie!
Co można robić w domu bez nowoczesnej elektroniki? Jak miło spędzić czas w kilka osób?
Odpowiedzią są: gry planszowe. Na warsztatach sprawdzimy, czy rzeczywiście są tak proste –
poznamy japońskie łamigłówki, gry: strategiczne, logiczne, zręcznościowe. Wykonamy również
własne gry, w których pionki nie będą miały wyznaczonej prostej drogi do mety.
Piątek: Fizyka jest prosta – Prawo Bernoulliego
Samoloty i miejskie rurociągi. Mimo że jedne znajdują się pod ziemią, a drugie latają w
przestworzach, to łączy je wiele wspólnego. Prawo Bernoulliego, które poznamy na naszych
zajęciach może pomagać w pracy, podróży i budownictwie. Wspólnie sprawdzimy w jaki sposób
wykorzystujemy je w codziennym życiu, nawet o tym nie wiedząc.

01.08 – 30.08.2019

Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku, w godz.:
10:00-10:45 ; 11:00-11:45 ; 13:00-13:45 ; 14:00-14:45
Bilet na warsztaty - 8 zł/os.
Galeria Korona Kielce
ul. Warszawska 26
25-312 Kielce
Strefa Zabawy i Relaksu - Rajska Wyspa!
Rajska Wyspa to specjalnie przygotowane miejsce na wakacyjny relaks - z prawdziwym
nadmorskim piaskiem i palmami. To idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, w którym można
odetchnąć od upału. Maluchy mogą pobawić się na zjeżdżalni i w dużym ogrodowym domku,
starsi odpocząć na leżakach i ławeczkach lub poczytać książkę w hamaku.

02.07 - 31.08.2019

Strefa dostępna nieodpłatnie, codziennie w godz. 10-21.

Zajęcia sportowe

Lp.

Nazwa

Termin/ Miejsce

Wakacje z Futbolem 2019

od 02.07.2019

Turniej Piłki Nożnej
1.

miejsce rozgrywek do uzgodnienia
Zgłoszenia :
- telefonicznie pod nr 41 24 98 212
- lub osobiście w Redakcji Gazety
Wyborczej ul. Rynek 16
Boisko przy SP 39 /Słoneczne Wzgórze/

Imprezy

Turniej dla dzieci i młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

01.07.2019 – 27.08.2019
Zajęcia lekkoatletyczne
2.

poniedziałek, wtorek
w godz.10.00-12.00

Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci
i młodzieży

Stadion Lekkoatletyczny
ul. L. Drogosza 1, Kielce
tel. kont. 660 87 85 93

Rozgrywki odbędą w terminie:
„STREETBALL KIELCE CUP”
Wakacje z koszykówką
3.

Turniej dla dzieci i młodzieży

20 – 31 sierpnia 2019
Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą
na różnych szkolnych obiektach
sportowych.
finał – Plac Artystów w Kielcach
Zgłoszenia do zajęć oraz bliższe
informacje pod nr telefonu
535816832 i na stronie www.u..kielce.pl

- szkoły podstawowe
- szkoły gimnazjalne
- szkoły ponadgimnazjalne
Szczegółowe informacje dostępne
będą na stronie internetowej Urzędu
Miasta Kielce

03.07.2019- 30.08.2019
poniedziałek - środa - piątek
Zajęcia strzeleckie

w godz.10.00 – 14.00
Strzelnica szkolna przy dawnej szkole ZSO
Nr 14 w Kielcach ul. Jana Nowaka
Jeziorańskiego 53 ; os. Świętokrzyskie

4.

tel. kont. 660 447 070,

Zajęcia na strzelnicy:
- strzelanie z karabinków
i pistoletów pneumatycznych,
- bilard,
- rzutki

e-mail: uks775@interia.pl
lub przed rozpoczęciem zajęć.
01.07.2019 -03.08.2019
od poniedziałku do piątku
w godz. od 14.00-16.00
Kieleckie Centrum Bilardowe
„Kielce grają w Bilard”
5.

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.

W ramach zajęć uczestnicy zostaną
zapoznani z zasadami gry w bilard,
przepisami i regułami sportu
bilardowego.

Lipiec- sierpień 2019.
Wakacje z kickboxingiem
6.

poniedziałek, środa, piątek
w godz. 10.00-11.30
Sportowy Klub Kick-Boxing

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

ul. Warszawska 147
tel. kont. 600817551

XXI Letnie
Warsztaty Taneczne
7.
Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca
Sportowego ”JUMP Kielce”

19.08.2019r. - 28.08.2019r.

Warsztaty taneczne,

godz. 10.30

zajęcia sportowo-rekreacyjne,

Hala Widowiskowo – Sportowa

wycieczki, basen, kino, teatr

przy ul. Żytniej w Kielcach

ok. 400 osób

Tel. kont. 41 361-38-54
Zajęcia:

19.08.2019r. - 28.08.2019r.
Letnia Akademia Karate
8.

Pierwsze spotkanie na Stadionie Leśnym
przy Parku Linowym
godz. 10.30

Kielecki Klub Karate

Tel. kont. 41 344-29-92 696-967-198
kyokushinkielce@wp.pl

1. 19 sierpnia (poniedziałek)
I trening godz. 1030 – zajęcia
rekreacyjno-sportowe - Stadion
Leśny ul. Szczepaniaka w Kielcach
(dojazd autobusem linii 4)
2. 20, 21, 22 sierpnia (wtorek, środa,
czwartek) godz. 1030 – zajęcia
rekreacyjno-sportowe - Stadion
Leśny ul. Szczepaniaka w Kielcach
3. 26, 27, 28 sierpnia (poniedziałek,
wtorek, środa) godz. 1030 – zajęcia
rekreacyjno-sportowe - Stadion
Leśny ul. Szczepaniaka w Kielcach
zajęcia sportowo-rekreacyjne
w terenie, wycieczki, basen, kino,
teatr

Kursy rozpoczynają się w poniedziałki:
24 czerwca, 1 lipca, 8 lipca, 15 lipca i 22
lipca.
Każdego dnia są 3 godziny zajęć (od 11:00
do 14:00 albo od 15:00 do 18:00).
Zajęcia żeglarskie
organizator
9.
Uczniowski Klub Sportowy

W przypadku dużego zainteresowania
program będzie kontynuowany w sierpniu.
Zapisy oraz szczegółowe informacje są na
stronie www.zagle.kielce.com.pl

Zalew Kielce
tel. 501-458-100
Uczniowski Klub Sportowy
Zalew Kielce
Kielce, ul. Zagnańska 82

W programie mogą uczestniczyć
dzieci z roczników 2008 - 2011.
Nie trzeba umieć pływać.
Kurs obejmuje naukę wiosłowania
i żeglowania.
Kurs trwa pięć dni od poniedziałku
do piątku.
W sobotę jest możliwość pływania
na jachcie żaglowym całej rodziny
w asyście instruktora.
Tygodniowa nauka kończy się
wręczeniem "Certyfikatu
Umiejętności" oraz podręcznika
żeglarskiego "ABC Optimista".
Uczestnicy muszą wykupić
ubezpieczenie NNW
za pośrednictwem Klubu za 20 zł.
2. Przez całe wakacje czynna będzie
Świetlica eSportowa.
Kielce, ul. Zagnańska 82.

Dzieci mogą bezpłatnie korzystać
z komputerów gamingowych
w godzinach od 11:00 do 18:00.
Przewidziane są turnieje gier
komputerowych.
Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
ul. Ściegiennego 207
25-116 Kielce
tel. 601 471 323 , 693 41 83 63

17.06 – 06.09.2019

Organizacja ogólnodostępnych imprez turystyki aktywnej m.in. pieszej, konnej, kulturowej
i prelekcji turystyczno-krajoznawczych szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży z terenu
Miasta Kielce pozostających w czasie wakacji w miejscu zamieszkania
Zajęcia będą się odbywały w wymiarze 4 godzin codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach: 11:00 – 15:00 (w okresie objętym terminem realizacji zadania) W programie m.in.:
nauka jazdy konnej, prelekcje na tematy historycznych i przyrodniczych walorów miasta Kielce
i regionu, gry i konkursy z nagrodami, zabawy sprawnościowe na powietrzu, ognisko z pieczeniem
kiełbasek, zajęcia z zakresu życia i zachowań zwierząt, pielęgnacja i opieka nad koniem w stajni,
na zakończenie wakacji wspólne wyjście na Górę Telegraf.
Planowana ilość uczestników około 230 osób

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach
ul. Sienkiewicza 29
25-007 Kielce
tel. 41 344 77 43

Organizacja ogólnodostępnych imprez turystyki aktywnej m.in. pieszej, konnej, kulturowej i
prelekcji turystyczno-krajoznawczych szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży z terenu
Miasta Kielce pozostających w czasie wakacji w miejscu zamieszkania
Organizacja minimum 7 wycieczek pieszo – autokarowych dla minimum 210 dzieci i młodzieży
z terenu Miasta Kielce.
Spotkania z uczestnikami wycieczek pieszo – autokarowych odbywać będą zazwyczaj w siedzibie
biura PTTK Oddziału Świętokrzyskiego przy ul. H. Sienkiewicza 29. Planujemy, aby start na trasy
wycieczek pieszo – autokarowych odbywał się między godz. 8.00 a 9.00.
Harmonogram wycieczek pieszo – autokarowych:

01.06 - 30.09.2019

3.07.2019 r. Kielce – Huta Szklana – Święty Krzyż – Kielce
10.07.2019 r. Kielce – Zachełmie – Zagnańsk – Samsonów – Kielce
17.07.2019 r. Kielce – Oblęgorek – Kielce
7.08.2019 r. Kielce – rezerwat geologiczny Kadzielnia – Park Miejski im. Stanisława Staszica –
Wzgórze Zamkowe – Rynek – Kielce
14.08.2019 r. Kielce – Chęciny – Kielce
21.08.2019 r. Kielce – Plac Artystów – ul. Henryka Sienkiewicza – Wzgórze Zamkowe – ul. Jana
Pawła II - Park Miejski im. Stanisława Staszica – Plac Artystów -Kielce
28.08.2019r. Kielce – Podzamcze Chęcińskie – Kielce

Warsztaty ceramiczne i pszczelarskie dla minimum 30 dzieci i młodzieży z terenu Miasta Kielce.
24.07.2019r. Warsztaty pszczelarskie odbędą się w pasiecie w Świętej Katarzynie, a warsztaty
ceramiczne poprowadzi instruktor z Pracowni Ceramiki Regionalnej CEMI w Świętej Katarzynie

Fundacja Na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MEGAMOCNI
ul. Staszica 4/1
25-008 Kielce

01.06 – 30.09.2019

Organizacja minimum 8 wycieczek po Kielcach dla minimum 160 niepełnoprawnych dzieci
i młodzieży z terenu Miasta Kielce. Spotkania z grupami odbywać się będą w miejscach
ustalonych w trakcie przyjmowania zgłoszeń. Start na trasy odbywał się będzie między godz.
10.00 a 12.00.
Harmonogram wycieczek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w okresie wakacji:
06.07.2019 - godz.10.00 rezerwat Kadzielnia (zbiórka na parkingu przy VI LO)
13.07.2019 - godz. 10.00 rezerwat Wietrznia (zbiórka Geopark)
20.07.2019 - godz. 10.00 rezerwat Biesak Białogon (zbiórka Hotel 365)
27.07.2019 - godz. 10.00 Karczówka (zbiórka hotel Podkarczowka)
03.08.2019 - godz.10.00 rezerwat Ślichowice (zbiórka kościół na ul.K.Wielkiego)
10.08.2019 - godz.10.00 Góra Pierścienica (zbiórka hotel 365)
17.08.2019 - godz.10.00 góra Telegraf (zbiórka Starostwo Powiatowe w Kielcach)
31.08.2019 - godz.10.00 Góra Brusznia (zbiórka SP 31 Podkarczówka)
Zgłaszanie uczestników telefonicznie na nr 505177726 lub na adres e-mail twilman@interia.pl

