GMINNY OŚRODEK KULTURY
tel. 61 287-41-56; biuro@goknowemiasto.pl www.goknowemiasto.pl

Plan wakacyjny
Poniedziałek godz. 18.00 – 19.00 ZUMBA co tydzień - lipiec i sierpień
wstęp wolny dla młodzieży do 16 lat 7 i 14 sierpnia

Czwartek

godz. 10.00 – 12.00 „Wakacje słońcem malowane” od 3.08 do 17.08
plenery malarskie przy GOK-u lub pracownia w GOK-u

Piątek w lipcu godz. 16.00 – 19.00 przygotowania do turniejów z instruktorem
Piątek w sierpniu godz. 10.00 – 13.00 samodzielne przygotowania do turniejów
(warcaby, szachy, tenis stołowy)

godz. 16.00 – 19.00 turnieje wakacyjne dla uczniów szkół podst. i gimn.
Turnieje – terminy, sala nr 3:
• turniej warcabowy
- 4 sierpnia
• turniej szachowy
- 11 sierpnia
• turniej tenisa stołowego
- 18 sierpnia
• podsumowanie turniejów – nagrody i dyplomy - 25 sierpnia
Kijki i w drogę – promujemy nasze trasy Nordic Walking
Trasa „Pod krzywą sosną” - 8 sierpnia godz. 11.00
Trasa „Rumiankowa”
- 14 sierpnia godz. 11.00
Trasa „Kozia”
- 22 sierpnia godz. 11.00
(zbiórka przy GOK-u, dzieci poniżej 10 lat z opiekunem, bez zapisów, przejście grupowe bez instruktora)
Każdy uczestnik Nordic Walknig otrzyma opaski odblaskowe i mapę tras Nordic Walking w naszej gminie.

Wyjazd do kina HELIOS w Poznaniu - 9 sierpnia (środa, godz. 10.00 do 15.00)
(zapisy do 4 sierpnia, grupa min. 35 osób, odpłatność tylko za bilet, koszt autokaru pokrywa GOK)

Wyjazd do Aquaparku w Jarocinie (w drodze powrotnej McDonald’s) - 16 sierpnia
(zapisy do 11 sierpnia, odpłatność tylko za bilet wstępu 2 godz. - 14 zł.,
koszt autokaru pokrywa GOK - wyjazd godz. 10.30, powrót godz. 14.00)

Wyjazd na kręgle i bilard do Żerkowa - 23 sierpnia
(zapisy do 18 sierpnia, koszty wynajmu autokaru i kręgielni pokrywa GOK
wyjazd godz. 10.30, powrót godz. 13.30)
Zgody rodziców na wyjazdy do pobranie na stronie internetowej GOK-u.

Warsztaty taneczne Hip Hop – 22 - 23 sierpnia,
od godz. 10.00 do 11.30 młodsza grupa
od godz. 11.30 do 13.00 starsza grupa
Planowane imprezy letnie poprzedzone plakatami.:
1 lipca
2 lipca
13 sierpnia
25 sierpnia
27 sierpnia

–
–
–
–
–

Gardłoryki lasek Guć Nowe Miasto
Powitanie lata w Kruczynie
I Gminny Turniej Sołectw w Szypłowie
DISCO CLUB dla uczniów szkół podst. i gimn. w GOK-u
Dożynki Gminne w Chromcu

