
 
KIERUJEMY DO PAŃSTWA OFERTĘ ZAJĘĆ  

NA FERIE ZIMOWE 2020! 

 
Dbając o bezpieczeństwo Państwa podopiecznych, na zajęcia/wycieczki organizowane w ramach akcji 
„Ferie z GCKiR” – 2020 będą wyłącznie przyjmowane dzieci z podpisanym przez opiekunów prawnych/ 
rodziców Oświadczeniem. Z zajęć dzieci odbiera osoba dorosła - opiekun prawny/rodzic lub osoba  
z pisemnym upoważnieniem. Oświadczenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy 
Konopiska lub w siedzibie GCKiR w Konopiskach ul. Sportowa 60, od pn. do pt. w godz. 8.00 - 16.00. 
Szanowni Państwo. Zapisując dzieci na zajęcia w ramach akcji „Ferie z GCKiR” - 2020, wyrażacie 
Państwo zgodę na publikowanie przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach z siedzibą 
przy ul. Sportowej 60 w Konopiskach wizerunku Państwa dziecka/podopiecznego, utrwalonego 
podczas akcji: pt. „Ferie z GCKiR” - 2020, w formie zdjęcia/pliku audiowizualnego, w celu 
udokumentowania zrealizowanych wyjazdów/zajęć dla celów promujących działalność GCKiR w 
Konopiskach. Jednocześnie informujemy, że podanie danych Państwa dziecka/podopiecznego jest 
dobrowolne i przysługuje Państwu prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawienia jak 
również żądania usunięcia. Więcej szczegółów w regulaminie akcji. Zapisy na wycieczki płatne 
przyjmujemy wyłącznie z równoczesną wpłatą, której dokonać można od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.00 - 16.00 w siedzibie GCKiR w Konopiskach, ul. Sportowa 60. Zachęcamy Państwa 
dzieci/podopiecznych do spędzania wolnego czasu z GCKiR w Konopiskach.  

 
   
  

DATA ZAJĘCIA MIEJSCE OSOBY 
ODPOWIEDZIAL

NE 

UWAGI 

1. 13.01.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.00 – 11.30 
Zajęcia plastyczne – 
dekorowanie drewnianych 
figurek  
11.30 – 12.00 
Czas na przekąskę 
12.00 – 14.00 
Gry i zabawy stolikowe 

Świetlica  
w  Kopalni 

S.Rogacz 
M.Łyszczarz 

Zapisy w GCKiR tel. 
(34) 3441933 
Grupa do 20 osób 
od 7 lat 
Obowiązkowe obuwie 
zmienne! 
 
Prosimy o spakowanie 
dzieciom: kanapek, 
przekąsek, owoców, 
napojów. 
Herbata – GCKiR 
 

2. 14.01.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.00 – 12.00 
Spotkanie autorskie z 
Małgorzatą Wójcik autorką 
książki dla dzieci 
pt:”Przygoda w kapeluszu” 
Możliwość zakupu książki 
autorki z jej autografem w 
cenie 25 zł.  
12.00 – 14.00 
Przejście do siedziby KGW 
w Konopiskach, pieczenie 
ciasteczek i ich 
dekorowanie 
 

Biblioteka 
Publiczna w 
Konopiskach 

O.Muc 
E.Szymanek 

Zapisy w GCKiR tel. 
(34) 3441933 
Wiek od 6 lat 
 
Prosimy o spakowanie 
dzieciom: kanapek, 
przekąsek, owoców, 
napojów. 



3. 14.01.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.00 – 14.00 
Warsztaty muzyczne -  
doskonalenie gry na 
instrumentach 
 

Sala GCKiR w 
Konopiskach 
ul.Sportowa 5 
(wejście z tyłu) 

S.Żydek Zapisy 
tel.kontaktowy  
607436270 

4. 15.01.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.00 – 13.00 
Warsztaty kulinarne – 
słodkie sałatki owocowe 
oraz warzywne z kaszą 
kuskus 
13.00 – 14.00 
Wspólne nakrywanie stołu, 
degustacja 
przygotowanych potraw 
Dostosujemy produkty do 
wszelkich alergicznych 
wyłączeń pokarmowych po 
uprzednim 
poinformowaniu o tym 
fakcie 

Świetlica  
w Aleksandrii 

E.Janik 
T.Cieślik  

Zapisy tel.kontaktowy 
790748177 
Obowiązkowe obuwie 
zmienne! 
 
Prosimy o spakowanie 
dzieciom napojów 
 
Herbata - GCKiR 

5. 16.01.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wycieczka do Manufaktury 
Słodyczy w Żarkach. Dzieci 
podczas wizyty przekonają 
się jak wygląda praca z 
masą cukrową wykonując 
własnego lizaka. 
W dalszej części wycieczki 
przejazd do restauracji przy 
ul. Źródlanej na warsztaty 
robienia pizzy, gdzie każde 
dziecko może stworzyć 
swoją własną minipizzę z 
wybranymi przez siebie 
składnikami. 

Żarki M.Łyszczarz 
S.Rogacz 

Zapisy w GCKiR tel. 
(34) 3441933 
 
Wycieczka dla dzieci 
od lat 7 
Koszt 30 zł płatne w 
siedzibie GCKiR 
ul.Sportowa 60 
 
Niezbędna pisemna 
zgoda Opiekunów 
Prawnych na wyjazd 
dostępna wraz z 
planem zajęć   
 
Zbiórka  8.45-parking 
przy ul.Sportowej,  
wyjazd godz.9.00 
Powrót około 
godz.14.00                                                                                                                          
Prosimy o spakowanie 
dzieciom: kanapek, 
przekąsek, owoców, 
napojów. 
 

6. 17.01.2020 
 

10.00 – 11.30 
Zajęcia plastyczne 

Gminna Hala 
Sportowa w 

S.Rogacz 
M.Łyszczarz 

Zapisy w GCKiR tel. 
(34) 3441933 



 
 
 
 
 
 
 

Collage (o tematyce 
zimowej) z różnorodnych 
materiałów  
11.30 - 12.00 
Czas na przekąskę 
12.00 – 14.00 
Zajęcia sportowe 

Konopiskach M.Nowak Wiek od 6 lat 
 
Obowiązkowe obuwie 
zmienne! 
Wygodny strój 
sportowy 
 
Prosimy o spakowanie 
dzieciom: kanapek, 
przekąsek, owoców, 
napojów. 
Herbata – GCKiR  

7. 20.01.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.00 – 12.00 
Warsztaty pt. „Pod 
napięciem” z 
Uniwersytetem Rozwoju  
Czym jest prąd?, jak 
powstaje, skąd się bierze i 
jak go wykorzystać? czym 
jest światło UV i gdzie ma 
zastosowanie? Na te i wiele 
innych pytań uczestnicy 
uzyskają odpowiedzi 
podczas warsztatów 
 
12.00 – 12.30 
Czas na przekąskę 
12.30 – 14.00 
Gry stolikowe, zabawy 

Świetlica  
w Aleksandrii 

E.Janik 
M.Kowalski 

Zapisy pod  
nr tel.790 748 177 
 
Obowiązkowe obuwie 
zmienne! 
 
Prosimy o spakowanie 
dzieciom: kanapek, 
przekąsek, owoców, 
napojów. 
Herbata – GCKiR 
 

8. 21.01.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.00 – 12.00 
Zajęcia plastyczne – 
wykonujemy kartki z 
życzeniami dla Babci i 
Dziadka 
12.00 – 12.30 
Czas na przekąskę 
12.30 – 14.00 
Ozdabiamy i pakujemy 
słodkie prezenty dla Babci i 
Dziadka 

Świetlica  
w Aleksandrii 

E.Janik 
O.Muc 

Zapisy pod  
nr tel.790 748 177 
 
Obowiązkowe obuwie 
zmienne! 
 
Prosimy o spakowanie 
dzieciom: kanapek, 
przekąsek, owoców, 
napojów. 
Herbata – GCKiR 
 

9. 21.01.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.00 – 14.00 
Warsztaty muzyczne – 
doskonalenie gry na 
instrumentach 

Sala GCKiR w 
Konopiskach 
ul. Sportowa 5 
(wejście z tyłu) 

S.Żydek 
 
 

Zapisy  
tel.kontaktowy  
607436270 



10 22.01.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.00 – 10.00 
I grupa - Warsztaty 
robotyki 
10.00 – 11.00 
II grupa - Warsztaty 
robotyki 

Podczas zajęć dzieci 
dowiedzą się czym są 
roboty i jakie mają 
zastosowanie w życiu 
codziennym oraz w 
fabrykach. Zaplanują 
budowę prawdziwego 
robota, a następnie 
zaprogramują go tak by 
wykonał ich proste 
polecenia. Zakres 
programowania i poziom 
trudności dopasowany 
do wieku uczestników. 
11.00 – 11.30 
Czas na przekąskę 
 
11.30 – 13.00 
Wyświetlanie filmu 
animowanego 
 

Sala 
konferencyjna 
w budynku 
GCKiR, ul. 
Sportowa 60 

M.Kowalski 
 

Zapisy w GCKiR tel. 
(34) 3441933 
Wiek od 7 lat 
 
Każda grupa max. 10 
osób 
  
 
Prosimy o spakowanie 
dzieciom: kanapek, 
przekąsek, owoców, 
napojów. 
Herbata – GCKiR 
 
Zbiórka  8.45-parking 
przy ul. Sportowej,  
wyjazd godz.9.00 
Powrót około 
godz.14.00                                                                                                                          
Prosimy o spakowanie 
dzieciom: kanapek, 
przekąsek, owoców, 
napojów. 
Prosimy o spakowanie 
dzieciom: kanapek, 
przekąsek, owoców, 
napojów. 
 

11   11 23.01.2020 10.00 – 13.00 
Warsztaty z klockami LEGO, 
podczas których dzieci uczą 
się, budują i bawią za 
pomocą uwielbianych przez 
siebie klocków. Dzieci 
pracują w parach, 
współpracując i pomagając 
sobie wzajemnie, budują 
zadziwiające modele 
 

Sala 
konferencyjna 
w budynku 
GCKiR, ul. 
Sportowa 60 

M.Nowak 
 
 

Zapisy w GCKiR tel. 
(34) 3441933 
Wiek od 7 – 14 lat 
Koszt  20 zł 
 
Prosimy o spakowanie 
dzieciom: kanapek, 
przekąsek, owoców, 
napojów. 
Herbata – GCKiR 

    12 24.01.2020 Wycieczka do Planetarium 
Wydziału Nauk Ścisłych 
Uniwersytetu 
Humanistyczno – 
Przyrodniczego im. 
J.Długosza 

Częstochowa T.Cieślik 
M.Kowalski 

Zapisy w GCKiR tel. 
(34) 3441933 
Wiek od 8 – 13 lat 
Koszt  15 zł 
Zbiórka  10.15-parking 
przy ul. Sportowej,  
wyjazd godz.10.30 
Powrót około 
godz.14.00                                                                                                                          
 
Prosimy o spakowanie 
dzieciom: kanapek, 



przekąsek, owoców, 
napojów. 
 

 

 

 

 


