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Plan wakacyjny 
 

Poniedziałek  godz. 18.00 – 19.00 ZUMBA co tydzień - lipiec i sierpień 
wstęp wolny dla młodzieży do 16 lat w sierpniu 

 

Piątki w lipcu godz. 16.00 – 19.00  przygotowania do turniejów z instruktorem 
 

Piątki w sierpniu godz. 16.00 – 19.00 turnieje wakacyjne dla uczniów szkół podst. i gimn. 

   

Turnieje – terminy, sala nr 3: 

• turniej szachowy   -   3 sierpnia 

• turniej warcabowy   - 10 sierpnia 

• turniej tenisa stołowego - 17 sierpnia 

• podsumowanie turniejów – nagrody i dyplomy - 24 sierpnia 
 

 

Warsztaty artystyczne 23 – 27 lipca w godz. 10.00 – 15.00 

dla dzieci od lat 7 do 12 
Zgłoszenia do 15 lipca pod nr tel. 500-040-657  

 

Wyjazd do Aquaparku w Jarocinie 18 lipca (w drodze powrotnej na życzenie  McDonald’s)  

zapisy do 16 lipca, odpłatność tylko za bilet wstępu 2 godz. - 16 zł.,  

koszt autokaru pokrywa GOK - wyjazd godz. 10.30, powrót godz. 14.00) 

 

Wyjazd do JUMP ARENA w Poznaniu 25 lipca  
zapisy do 20 lipca w biurze GOK-u, tylko 40 miejsc, od 10 lat ! 

bilet wstępu dla grupy to 18 zł. od osoby za 1 godziny, przejazd do Poznania 10 zł. od osoby. 

obowiązkowo strój sortowy i skarpetki antypoślizgowe.  

Konieczna pisemna zgoda rodziców na wyjazd oraz specjalna zgoda dla Jump Areny. 

W drodze powrotnej na życzenie McDonald’s – zakupy we własnym zakresie. 

Zgody i wpłaty w dniu wyjazdu w autobusie. Rezerwacja Jump Areny od 12.00 do 13.00 

 

Wyjazd na kręgle i bilard do Żerkowa – 1 sierpnia 
zapisy do 27 lipca, koszty wynajmu autokaru i 2 godz. całej kręgielni pokrywa GOK  

wyjazd godz. 10.30, powrót godz. 13.30 

 

Wyjazd do kina HELIOS w Poznaniu  - 8 sierpnia (godziny podamy na początku sierpnia) 
zapisy do 3 sierpnia, grupa min. 35 osób, odpłatność tylko za bilet, przejazd do Poznania 10 zł. od osoby. 
 

Zgody rodziców na wyjazdy do pobrania na stronie internetowej GOK-u. 
 

Warsztaty taneczne Hip Hop – 21 - 22 sierpnia, 
od godz. 10.00 do 11.30 młodsza grupa 

od godz. 11.30 do 13.00 starsza grupa 
 

Planowane imprezy letnie poprzedzone plakatami.:  
 

 30 czerwca   –  Gardłoryki - lasek Guć Nowe Miasto 

 1 lipca    –  Powitanie wakacji w Chwalęcinie 

 26 sierpnia   –  Dożynki Gminne w Chociczy  
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