
 

 

 

 

 

 

pierwszy tydzień 

dzień Godz. Dzieci w wieku 6-10 lat Godz. Młodzież w wieku 11-15 lat 

11.02 
poniedziałek 

g.10.00 
g.11.00 
g.12.00 

Warsztaty plastyczne  
Zajęcia zumba junior 
„Nowe szaty cesarza” – wystawia Teatr Qfer 

g.13.00 
g.13 i 14 
g.14.00 

Otwarte zajęcia karate tradycyjnego 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej  
Tenis stołowy / piłkarzyki 

12.02 
wtorek 

g.10.00 
g.11.00 
g.12.00 

Warsztaty plastyczne                                          
Zajęcia zumba junior                                              
Lama i alpaki – pokaz zoologiczny 

g.13.00 
g.13 i 14 
g.14.00 

Otwarte zajęcia karate tradycyjnego 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Tenis stołowy / piłkarzyki 

13.02 
środa 

g.10.00 
g.11.00 
g.12.00 

Warsztaty plastyczne  
Zajęcia zumba junior 
 „Pinokio” – wystawia Teatr Klapa – Koperek 
 i Kminek 

g.13.00 
g.13 i 14 
g.14.00 

Otwarte zajęcia karate tradycyjnego 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Tenis stołowy / piłkarzyki 

14.02 
czwartek 

g.10.00 
g.11.00 
g.12.00 

Warsztaty plastyczne  
Zajęcia zumba junior 
Spotkanie z rumskimi strażakami i pokaz 
Fireshow  

g.13.00 
g.13 i 14 
g.14.00 

Otwarte zajęcia karate tradycyjnego 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Tenis stołowy / piłkarzyki 

15.02 
piątek 

g.10.00 
g.11.00 
g.12.00 

Warsztaty plastyczne  
Zajęcia zumba junior 
„Oj, boli” – wystawia Teatr Qfer 

g.13.00 
g.13 i 14 
g.14.00 

Otwarte zajęcia karate tradycyjnego 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Tenis stołowy / piłkarzyki 

drugi tydzień 

18.02 
poniedziałek 

g.10.00 
g.11.00 
g.12.00 

Warsztaty plastyczne  
Zajęcia zumba junior 
Pokazy ptaków drapieżnych – Sokolnictwo 
Użytkowe Tomys 

g.13.00 
g.13 i 14 
g.14.00 
g.14.00 

Otwarte zajęcia karate tradycyjnego  
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Tenis stołowy / piłkarzyki 
Warsztaty szachowe 

19.02 
wtorek 

g.10.00 
g.11.00 
g.12.00 

Warsztaty plastyczne  
Zajęcia zumba junior 
„Pieskie życie” – spotkanie z hodowcami 
psów rasy Bernardyn 

g.13.00 
g.13 i 14 
g.14.00 
g.14.00 

Otwarte zajęcia karate tradycyjnego 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Tenis stołowy / piłkarzyki 
Warsztaty szachowe 

20.02 
środa 

g.10.00 
g.11.00 
g.12.00 

Warsztaty plastyczne  
Zajęcia zumba junior  
„Kolumbia jakiej nie znacie” Felipe Alvarado 

g.13.00 
g.13 i 14 
g.14.00 
g.14.00 

Otwarte zajęcia karate tradycyjnego  
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Tenis stołowy / piłkarzyki 
Warsztaty szachowe 

21.02 
czwartek 

g.10.00 
g.11.00 
g.12.00 

Warsztaty plastyczne  
Zajęcia zumba junior 
„Wróbelek Elemelek” – wystawia Teatr 
Klapa – Koperek i Kminek 

g.13.00 
g.13 i 14 
g.14.00 
g.14.00 

Otwarte zajęcia karate tradycyjnego 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Tenis stołowy / piłkarzyki 
Warsztaty szachowe 

22.02 
piątek 

g.10.00 Zabawa karnawałowa przebierańców z 
Myszką Miki i Olafem 

g.13.00 
g.13 i 14 
g.14.00 
g.14.00 

Otwarte zajęcia karate tradycyjnego 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Tenis stołowy / piłkarzyki 
Warsztaty szachowe  

 

obowiązuje  OBUWIE ZMIENNE 

 

FERIE  ZE  SZTUKĄ  -  2019  

NIE MA CZASU NA NUDĘ !  
 

 Dom Kultury  

Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

„JANOWO” 

PROGRAM ZAJĘĆ 
zapraszamy 


