
Wakacje
 2018
Świetlica 
w Bąkowie

PONIEDZIAŁKI w lipcu (2, 9, 16, 23, 30)
Ruch to zdrowie – zabawy w klasy i inne wygibasy

WTORKI w lipcu (3, 10, 17, 24, 31)
Czarodziejski dzień – artystyczne zajęcia plastyczne

ŚRODY w lipcu - WYCIECZKI

04.07 

Tajemnice Dworu Kossaków - gra terenowa, ognisko 
dopłata 25 zł

11.07

Wycieczka do Multikina w Czechowicach-Dziedzicach
dopłata 11 zł

18.07 

Wakacyjny Piknik Kulinarny. Warsztaty w Zabłociu
dopłata 5 zł

25.07

Wycieczka do Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu
dopłata 25 zł

CZWARTKI w lipcu (5, 12, 19, 26)
Zabawowy czwartek – planszówki, karcianki i inne zgady-
wanki

PIĄTKI w lipcu (6, 13, 20, 27)
Kalejdoskop życzeń – przyjdź i baw się 

Wyjazdy odpłatne. Ilość miejsc ograniczona!
Obowiązują zapisy.

Dodatkowe 
Informacje:
W dniach, w których organizowane 
są wyjazdy, świetlica będzie nieczyn-
na. Liczba miejsc na wyjazdy jest 
ograniczona. Decyduje kolejność 
zapisu i wpłaty!
Szczegółowe informacje
pod nr. tel. 33 857 85 02.
Oprócz działań dodatkowych świe-
tlica będzie organizowała czas wolny 
zgodnie z godzinami otwarcia.

Godziny otwarcia świetlicy
w czasie wakacji
(od 29.06.2018 - 31.07.2018):
Poniedziałek:   12.00-18.00
Wtorek:            12.00 -18.00
Środa:            nieczynne - wycieczki
Czwartek:   12.00-18.00
Piątek:        9.00-15.00

Wszelkie informacje będą 
dostępne w świetlicy,
na stronie www.emgok.pl 
oraz na fanpage’u w serwi-
sie Facebook.

Zapisy od 18 czerwca



Wakacje
 2018
Świetlica
w Drogomyślu

Dodatkowe 
Informacje:
W dniach, w których organizowane 
są wyjazdy, świetlica będzie nieczyn-
na. Liczba miejsc na wyjazdy jest 
ograniczona. Decyduje kolejność 
zapisu i wpłaty!
Szczegółowe informacje
pod nr. tel. 33 851 06 52.
Oprócz działań dodatkowych świe-
tlica będzie organizowała czas wolny 
zgodnie z godzinami otwarcia.

Godziny otwarcia świetlicy
w czasie wakacji
(od 25.06 – 31.07.2018)

Poniedziałek:   9.00-15.00
Wtorek:            9.00 -15.00
Środa:            nieczynne - wycieczka
Czwartek:         9.00-15.00
Piątek:        9.00-15.00

Wszelkie informacje będą 
dostępne w świetlicy,
na stronie www.emgok.pl 
oraz na fanpage’u w serwi-
sie Facebook.

PONIEDZIAŁKI w lipcu (2, 9, 16, 23, 30)
„Zabawowy” poniedziałek – planszówki, karcianki i inne 
zgadywanki

WTORKI w lipcu (3, 10, 17, 24, 31)
Ruch to zdrowie – zabawy w klasy i inne wygibasy

ŚRODY w lipcu - WYCIECZKI

04.07 

Tajemnice Dworu Kossaków - gra terenowa, ognisko 
dopłata 25 zł

11.07

Wycieczka do Multikina w Czechowicach-Dziedzicach
dopłata 11 zł

18.07 

Wakacyjny Piknik Kulinarny. Warsztaty w Zabłociu
dopłata 5 zł

25.07

Wycieczka do Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu
dopłata 25 zł

CZWARTKI w lipcu (5, 12, 19, 26)
Czarodziejski dzień – artystyczne zajęcia plastyczne

PIĄTKI w lipcu (6, 13, 20, 27)
Kalejdoskop życzeń – przyjdź i baw się

Wyjazdy odpłatne. Ilość miejsc ograniczona!
Obowiązują zapisy.

Zapisy od 18 czerwca



Wakacje
 2018
Świetlica
w Zabłociu

Dodatkowe 
Informacje:
W dniach, w których organizowane 
są wyjazdy, świetlica będzie nieczyn-
na. Liczba miejsc na wyjazdy jest 
ograniczona. Decyduje kolejność 
zapisu i wpłaty!
Szczegółowe informacje
pod nr. tel. 33 857 1 5 18.
Oprócz działań dodatkowych świe-
tlica będzie organizowała czas wolny 
zgodnie z godzinami otwarcia.

Godziny otwarcia świetlicy
w czasie wakacji
(od 25.06 – 31.07.2018):
Poniedziałek:   9.00-15.00
Wtorek:            9.00 – 15.00
Środa:            nieczynne - wycieczka
Czwartek:         9.00 – 15.00
Piątek:        9.00 – 15.00

Wszelkie informacje będą 
dostępne w świetlicy,
na stronie www.emgok.pl 
oraz na fanpage’u w serwi-
sie Facebook.

PONIEDZIAŁKI w lipcu (2, 9, 16, 23, 30)
Ruch to zdrowie – zabawy w klasy i inne wygibasy

WTORKI w lipcu (3, 10, 17, 24, 31)
Czarodziejski dzień – artystyczne zajęcia plastyczne

ŚRODY w lipcu - WYCIECZKI

04.07 

Tajemnice Dworu Kossaków - gra terenowa, ognisko 
dopłata 25 zł

11.07

Wycieczka do Multikina w Czechowicach-Dziedzicach
dopłata 11 zł

18.07 

Wakacyjny Piknik Kulinarny. Warsztaty w Zabłociu
dopłata 5 zł

25.07

Wycieczka do Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu
dopłata 25 zł

CZWARTKI w lipcu (5, 12, 19, 26)
Zabawowy czwartek – planszówki, karcianki i inne zgady-
wanki

PIĄTKI w lipcu (7, 14, 21, 28)
Kalejdoskop życzeń – przyjdź i baw się 

Wyjazdy odpłatne. Ilość miejsc ograniczona!
Obowiązują zapisy.

Zapisy od 18 czerwca



Wakacje
 2018
Świetlica
w Pruchnej

Dodatkowe 
Informacje:
W dniach, w których organizowane 
są wyjazdy, świetlica będzie nieczyn-
na. Liczba miejsc na wyjazdy jest 
ograniczona. Decyduje kolejność 
zapisu i wpłaty!
Szczegółowe informacje
pod nr. tel.  33 857 35 78.
Oprócz działań dodatkowych świe-
tlica będzie organizowała czas wolny 
zgodnie z godzinami otwarcia.

Godziny otwarcia świetlicy
w czasie wakacji
(od 2.07 – 31.07.2018):
Poniedziałek:   9.30 –15.30
Wtorek:            9.30 –15.30
Środa:            nieczynne - wycieczka
Czwartek:         9.30 –15.30
Piątek:        9.30 –15.30

Wszelkie informacje będą 
dostępne w świetlicy,
na stronie www.emgok.pl 
oraz na fanpage’u w serwi-
sie Facebook.

PONIEDZIAŁKI w lipcu (2, 9, 16, 23, 30)
Czarodziejski dzień – artystyczne zajęcia plastyczne

WTORKI w lipcu (3, 10, 17, 24, 31)
Ruch to zdrowie – zabawy w klasy i inne wygibasy

ŚRODY w lipcu - WYCIECZKI

04.07 

Tajemnice Dworu Kossaków - gra terenowa, ognisko 
dopłata 25 zł

11.07

Wycieczka do Multikina w Czechowicach-Dziedzicach
dopłata 11 zł

18.07 

Wakacyjny Piknik Kulinarny. Warsztaty w Zabłociu
dopłata 5 zł

25.07

Wycieczka do Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu
dopłata 25 zł

CZWARTKI w lipcu (5, 12, 19, 26)
Kalejdoskop życzeń – przyjdź i baw się

PIĄTKI w lipcu (6, 13, 20, 27)
Zabawowy piątek – planszówki, karcianki i inne zgadywanki

Wyjazdy odpłatne. Ilość miejsc ograniczona!
Obowiązują zapisy.

Zapisy od 18 czerwca



Wakacje
 2018
Świetlica
w Zbytkowie

Dodatkowe 
Informacje:
W dniach, w których organizowane 
są wyjazdy, świetlica będzie nieczyn-
na. Liczba miejsc na wyjazdy jest 
ograniczona. Decyduje kolejność 
zapisu i wpłaty!
Szczegółowe informacje
pod nr. tel. 33 857 13 92
Oprócz działań dodatkowych świe-
tlica będzie organizowała czas wolny 
zgodnie z godzinami otwarcia.

Godziny otwarcia świetlicy
w czasie wakacji
(od 25.06 – 31.07.2018):
Poniedziałek:   9.30-15.30
Wtorek:            10.30-16.30
Środa:            nieczynne - wycieczka
Czwartek:         9.30-15.30  
Piątek:        10.30-16.30

Wszelkie informacje będą 
dostępne w świetlicy,
na stronie www.emgok.pl 
oraz na fanpage’u w serwi-
sie Facebook.

PONIEDZIAŁKI w lipcu (2, 9, 16, 23, 30)
Zabawowy poniedziałek: planszówki, karcianki i inne zga-
dywanki

WTORKI w lipcu (3, 10, 17, 24, 31)
Czarodziejski dzień –   artystyczne zajęcia plastyczne

ŚRODY w lipcu - WYCIECZKI

04.07 

Tajemnice Dworu Kossaków - gra terenowa, ognisko 
dopłata 25 zł

11.07

Wycieczka do Multikina w Czechowicach-Dziedzicach
dopłata 11 zł

18.07 

Wakacyjny Piknik Kulinarny. Warsztaty w Zabłociu
dopłata 5 zł

25.07

Wycieczka do Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu
dopłata 25 zł

CZWARTKI w lipcu (5, 12, 19, 26)
Kalejdoskop życzeń – przyjdź i baw się

PIĄTKI w lipcu (6, 13, 20, 27)
Ruch to zdrowie – zabawy w klasy i inne wygibasy

Wyjazdy odpłatne. Ilość miejsc ograniczona!
Obowiązują zapisy.

Zapisy od 18 czerwca


