,,Zimowe warsztaty z Kaktusem”

Od 24 stycznia 2022 do 4 lutego 2022 r.
proponujemy tygodniowe, całodzienne warsztaty
dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat w godz. od 8.00 do 16.00
I.

tydzień: 24.01. - 28.01.2022 r.

II.

tydzień: 31.01. – 4.02 2022 r.

Nasi instruktorzy zapewnią uczestnikom świetną zabawę z wykorzystaniem nie tylko pomieszczeń
klubowych, ale również zimowych walorów osiedli ,,Zielone Wzgórza”, ,,Słoneczny Stok” i ,,Leśna
Dolina”, jeśli warunki pozwolą, to również w każdą środę wyjazd do pięknej leśnej głuszy i ciepłe
ognisko (uzależniony jest od liczby uczestników i warunków pogodowych). Obiady zapewnia
restauracja „Biesiadna”przy ul. Magnoliowej 14, Osiedle ,,Zielone Wzgórza”.
Ramowy plan dnia:
8.00 - 9.00 – czas przybycia uczestników na zajęcia
9.00 – 13.30 - różnorodne zajęcia warsztatowe
14.00 – obiad
14.30 – 15.00 - zajęcia warsztatowe
15.00 – 16.00 - czas powrotu uczestników do domu.

 Zajęcia z naszymi instruktorami będą różnorodne i dostosowane do potrzeb dzieci:
 Warsztaty plastyczne i teatralne poprowadzi p. Urszula Jarocka
 Gry sportowe i warsztaty taneczne poprowadzi p. Ewa Nowakowska
 Muzykowanie zimowe i łamigłówki poprowadzi p. Wojciech Bąbczyński.
 Czytadełka poprowadzi p. Katarzyna Mularz

 Koszt tygodniowych warsztatów to:
 380 zł członkowie SM ,,Słoneczny Stok”
 410 zł nieczłonkowie SM ,,Słoneczny Stok”
 dla drugiego i następnego dziecka z rodziny zniżka 50 zł od osoby.
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 10 STYCZNIA 2022 r.

Jeśli do 10 stycznia 2022 r. nie będzie zgłoszonych co najmniej 6 uczestników, warsztaty nie
odbędą się. O tym fakcie zostaniecie Państwo poinformowani przez Osiedlowy
Klub ,,Kaktus” na stronie internetowej, Facebooku lub esemesem.
Pracujemy w reżimie sanitarnym, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem organizacji zajęć
prowadzonych w klubach osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w okresie
obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego” na naszej stronie
internetowej.
Ze względu na stan epidemii w sytuacjach niezależnych od Osiedlowego Klubu ,,Kaktus” warsztaty
mogą być odwołane. Opłaty zostaną zwrócone.

