
WTOREK 05.07.2022

WTOREK 12.07.2022 ŚRODA 13.07.2022

CZWARTEK 14.07.2022

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WAKACYJNYCH

w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna

 ŚRODA 06.07.2022
CZWARTEK 07.07.2022 PIĄTEK 08.07.2022

10:00-13:00 redesign- kreatywne szycie, s. 204

11:00-12:00 aerial-hoop, s. 102, (grupa 6-8 lat)

12:00-13:00 aerial-hoop, s. 102, (grupa 9-12 lat)

PONIEDZIAŁEK 04.07.2022

10:00-12:00 zajęcia artystyczne, s. 201

10:00-13:00 redesign- kreatywne szycie, s. 204 

12:00-13:00 aerial-hoop (grupa 6-8 lat), s. 102

13:00-14:00 aerial-hoop, (grupa 9-12 lat), s. 102

14:15-19:15 indywidualne lekcje śpiewu, s. 215

16:00-19:00 nauka gry na skrzypcach, s. 101

17:00-18:30 gimnastyka sportowa (5-8 lat), sala
widowiskowa

17:15-19:00 spotkanie Klubu Seniora, s.103

18:30 - 20:00 gimnastyka sportowa (9-12 lat),
sala widowiskowa

10:00-13:00 redesign- kreatywne szycie, s. 204

10:30-14:00 nauka gry na gitarze, s. 101

14:15-20:00 nauka gry na skrzypcach, s. 103

17:00-18:30 gimnastyka sportowa (5-8 lat), sala
widowiskowa

18:30-20:00 gimnastyka sportowa (9-12 lat), sala
widowiskowa

9:00-14:00 warsztaty fotograficzne, s. 103

10:00- 12:00 zajęcia artystyczne, s. 201

16:00-16:55 jazz z el. gimnastyki (grupa 5-7 lat),  
s. 102

17:00-17:55 jazz z el. gimnastyki (grupa 8-10 lat),
 s. 102

18:00-19:00 jazz z el. gimnastyki ( grupa 10+), s. 102

10:30-14:00 nauka gry na gitarze, s. 101

11:00-12:00 aerial-hoop (grupa 6-8 lat), s. 102

12:00-13:00 aerial-hoop, (grupa 9-12 lat), s. 102

16:00-17:30 hip-hop (do 7 lat), s. 102 

17:30-19:00 hip-hop (8+), s. 102

18:00-18:45 próba ZR Mali Jakubkowianie
(maluszki) s. 119

19:00-19:45 próba ZR Mali Jakubkowianie
(starszaki), s. 119

20:00-21:30 próba ZR Jakubkowianie, s. 119

PIĄTEK 15.07.2022PONIEDZIAŁEK 11.07.2022

7:30-16:00 Eko półkolonia " Ratujmy Ziemię"

9:00-13:00 warsztaty fotogrficzne, s. 103

11:00-12:00 aerial-hoop (grupa 6-8 lat), s. 102

12:00-13:00 aerial-hoop (grupa 9-12 lat), s. 102

7:30-16:00 Eko półkolonia " Ratujmy Ziemię"

10:00-12:00 zajęcia artystyczne, s. 201 

14:15-19:15 indywidualne lekcje śpiewu, s. 215

16:00-19:00 nauka gry na skrzypcach, s. 101

17:00-18:30 gimnastyka sportowa (5-8 lat), sala
widowiskowa

17:15-19:00 spotkanie Klubu Seniora, s.103

18:30 - 20:00 gimnastyka sportowa (9-12 lat),
sala widowiskowa

7:30-16:00 Eko półkolonia " Ratujmy Ziemię"

9:00-13:00 warsztaty fotograficzne, s. 103

10:30-14:00 nauka gry na gitarze, s. 101

14:15-20:00 nauka gry na skrzypcach, s. 103

17:00-18:30 gimnastyka sportowa (5-8 lat), sala
widowiskowa

18:30 - 20:00 gimnastyka sportowa (9-12 lat),
sala widowiskowa

7:30-16:00 Eko półkolonia " Ratujmy Ziemię"

10:00-12:00 zajęcia artystyczne, s. 201

10:00-13:00 redesign- kreatywne szycie, s. 204

16:00-16:55 jazz z el. gimnastyki (grupa 5-7 lat), 
s. 102

17:00-17:55 jazz z el. gimnastyki (grupa 8-10 lat), 
s. 102

18:00-19:00 jazz z el. gimnastyki 
(grupa 10+), s. 102

7:30-16:00 Eko półkolonia " Ratujmy Ziemię"

9:00-14:00 warsztaty fotograficzne, s. 103

10:00-13:00 redesign- kreatywne szycie, s. 204

10:30-14:00 nauka gry na gitarze, s. 101

16:00-17:30 hip-hop (do 7 lat), s. 102 

17:30-19:00 hip-hop (8+), s. 102

18:00-18:45 próba ZR Mali Jakubkowianie (maluszki)
s. 119

19:00-19:45 próba ZR Mali Jakubkowianie
(starszaki), s. 119

20:00-21:30 próba ZR Jakubkowianie, s. 119Sobota 09.07.2022

8:00-10:00 warsztaty modelarskie grupa młodsza, s. 204
10:00-12:00 warsztaty modelarskie grupa starsza, s. 204
13:00-15:00 warsztaty modelarskie nowa grupa, s. 204

Zapisy i szczegółowe informacje:

tel. 184448078

e-mail: ckip@lososina.pl



HARMONOGRAM ZAJĘĆ WAKACYJNYCH

w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna

10:00-11:00 warsztaty łucznicze  (plener)

10:00-13:00 redesign- kreatywne szycie, 
s. 204

PONIEDZIAŁEK 18.07.2022 WTOREK 19.07.2022 ŚRODA 20.07.2022 CZWARTEK 21.07.2022

SOBOTA 16.07.2022

9:00-14:00 warsztaty fotograficzne, s. 103

10:00-12:00 robotyka (grupa 7-8 lat), s. 101

12:15-14:15 robotyka (grupa 9-13 lat), s. 101

10:00-12:00 zajęcia artystyczne, s. 201

10:00-13:00 redesign, kreatywne szycie, s. 204

10:00-11:00 warsztaty łucznicze (plener)

14:15-19:15 indywidualne lekcje śpiewu, s. 215

16:00-19:00 nauka gry na skrzypcach, s. 101

17:00-18:30 gimnastyka sportowa (5-8 lat) sala
widowiskowa

17:15-19:00 spotkanie Klubu Seniora, s.103

18:30 - 20:00 gimnastyka sportowa (9-12 lat),
sala widowiskowa

WTOREK 26.07.2022
ŚRODA 27.07.2022 CZWARTEK 28.07.2022

9:00-14:00 warsztaty fotograficzne, s. 103

10:00-12:00 robotyka (grupa 7-8 lat), s. 101

12:15-14:15 robotyka (grupa 9-13 lat), s. 101

10:00-12:00 zajęcia artystyczne, s. 201

10:00-11:00 warsztaty łucznicze (plener)

16:00-16:55 jazz z el. gimnastyki (grupa 5-7 lat), 
s. 102

17:00-17:55 jazz z el. gimnastyki (grupa 8-10 lat),
s. 102

18:00-19:00 jazz z el. gimnastyki ( grupa 10+),
 s. 102

8:00-10:00 warsztaty modelarskie grupa
młodsza, s. 204 

10:00-12:00 warsztaty modelarskie, grupa
starsza, s. 204

13:00-15:00 warsztaty modelarskie nowa
grupa, s. 204

7:30-16:00 półkolonia "Podróż dookoła
świata" 

9:00-12:00 warsztaty fotograficzne, s. 103

10:00-12:00 zajęcia artystyczne, s. 201

14:15-19:15 indywidualne lekcje śpiewu, 
s. 215

16:00-19:00 nauka gry na skrzypcach, s. 101

17:00-18:30 gimnastyka sportowa (5-8 lat),
sala widowiskowa

17:15-19:00 spotkanie Klubu Seniora, s.103

18:30 - 20:00 gimnastyka sportowa 
(9-12 lat), sala widowiskowa

 7:30-16:00 półkolonia "Podróż dookoła świata" 

10:30-14:00 nauka gry na gitarze, s. 101

12:00-13:00 aerial-hoop (grupa 6-8 lat), s. 102

13:00-14:00 aerial-hoop (grupa 9-12 lat), s. 102
  
14:15-20:00 lekcje gry na skrzypcach, s. 103

17:00-18:30 gimnastyka sportowa (5-8 lat), sala
widowiskowa

18:30 - 20:00 gimnastyka sportowa (9-12 lat), sala
widowiskowa

7:30-16:00 półkolonia "Podróż dookoła świata"

9:00-12:00  warsztaty fotograficzne, s. 103

10:00-12:00 zajęcia artystyczne, s. 201

16:00-16:55 jazz z el. gimnastyki (grupa 5-7 lat),
s. 102

17:00-17:55 jazz z el. gimnastyki (grupa 8-10 lat),
s. 102

18:00-19:00 jazz z el. gimnastyki
 (grupa 10+), s. 102

PIĄTEK 22.07.2022

 10:00-12:00 robotyka (grupa 7-8 lat) s. 101

12:15-14:15 robotyka (grupa 9-13 lat), s. 101

10:00-11:00 warsztaty łucznicze (plener)
 
10:30-14:00 nauka gry na gitarze, s. 101

11:00-12:00 aerial-hoop (grupa 6-8 lat), s. 102

12:00-13:00 aerial-hoop (grupa 9-12 lat), s.102

8:00-18:45 próba ZR Mali Jakubkowianie (maluszki)
s. 119

19:00-19:45 próba ZR Mali Jakubkowianie
(starszaki), s. 119

20:00-21:30 próba ZR Jakubkowianie, s. 119

PIĄTEK 29.07.2022

 7:30-16:00 półkolonia "Podróż dookoła świata"

10:00-14:00  warsztaty fotograficzne, s. 103

10:30-14:00 nauka gry na gitarze, s. 101

18:00-18:45 próba ZR Mali Jakubkowianie (maluszki)
 s. 119

19:00-19:45 próba ZR Mali Jakubkowianie (starszaki),
s. 119

20:00-21:30 próba ZR Jakubkowianie, s. 119

10:00-12:00 robotyka (grupa 7-8 lat ), 
s. 101     
                 

12:15-14:15 robotyka (grupa 
9-13 lat), s. 101

 
10:00-13:00 redesign- kreatywne szycie, 
s. 204

10:30-14:00 nauka gry na gitarze, s. 101

10:00-11:00 warsztaty łucznicze (plener)

14:15-20:00 nauka gry na skrzypcach,
 s. 103

17:00-18:30 gimnastyka sportowa (5-8 lat),
sala widowiskowa

18:30 - 20:00 gimnastyka sportowa 
(9-12 lat), sala widowiskowa

PONIEDZIAŁEK 25.07.2022

7:30-16:00 półkolonia "Podróż dookoła
świata"

 
 

SOBOTA 30.07.2022

8:00-10:00 warsztaty modelarskie 
grupa młodsza, s. 204

 
10:00-12:00 warsztaty modelarskie, 

grupa starsza, s. 204 
 

13:00-15:00 warsztaty modelarskie 
nowa grupa, s. 204

 

SOBOTA 23.07.2022

8:00-10:00 warsztaty modelarskie 
grupa młodsza, s. 204

 
9:00-13:00 próba GR Tamburmajorki, 

sala widowiskowa
 

10:00-12:00 warsztaty modelarskie, 
grupa starsza, s. 204 

 
13:00-15:00 warsztaty modelarskie 

nowa grupa, s. 204
 

Zapisy i szczegółowe informacje:

tel. 184448078

e-mail: ckip@lososina.pl


