
W  dniach  13-26  lutego  2017r. na  terenie  województwa
mazowieckiego odbywają się Ferie zimowe. Zapraszamy dzieci
i młodzież do skorzystania z oferty przygotowanej przez Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej.

13 luty - poniedziałek

11:00-13:00 Kącik gier planszowych (warcaby, chińczyk, domino, itp.)

14:30-15:15 Teatrzyk „Kopciuszek” - studio teatralne ART-Re Kraków - sala GOKiS

15:45:17:15 Zajęcia sportowe w klubie MKB TEAM na hali sportowej przy ZS Nr2 w Małkini 
Górnej

16:00-17:00 Zajęcia taneczne Rapsy i Raperki (dzieci 5-11 lat) – Freeway Dance Studio  

17:00-18:00 Zajęcia taneczne - Dancehall (lat 12+)  - Freeway Dance Studio

18:30 Fitness i ćwiczenia wzmacniające – prowadzi trener Karate instruktor Fitness - Maria Jasko

14 luty – wtorek

10:30 Upominki na Walentynkowe - zajęcia plastyczne

13:00 Zimowa Akademia Karate dla dzieci 

18:00 „Walentynki z filmem” - projekcja filmu „Tini: Nowe życie Violetty” oraz niespodzianki dla 
zakochanych

15 luty – środa

11:00-12:30 „Wesoło i kolorowo” - gry i zabawy z animatorem dla dzieci do lat 10

14:00-16:00 „Ferie z gitarą” – podstawy gry na gitarze akustycznej dla młodzieży 

16 luty – czwartek

10:00-12:00 Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci do lat 12, sala GOKiS

10:30-13:00 Kącik gier planszowych (warcaby, chińczyk, domino, itp.)

13:00 Zimowa Akademia Karate dla dzieci 

17 luty – piątek

10:00-12:00  Turniej Tenisa Stołowego dla młodzieży od lat 13, sala GOKiS

15:45:17:15 Zajęcia sportowe w klubie MKB TEAM na hali sportowej przy ZS Nr2 w Małkini 
Górnej

18:00 „Zaprogramuj się na zdrowie” - kolejne spotkanie z psychodietetykiem 

20 luty – poniedziałek

14:30-15:15 Teatrzyk „Królowa Śniegu” - studio teatralne ART-Re Kraków - sala GOKiS

15:45:17:15 Zajęcia sportowe w klubie MKB TEAM na hali sportowej przy ZS Nr2 w Małkini 
Górnej

16:00-17:00 Zajęcia taneczne Rapsy i Raperki (dzieci 5-11 lat) – Freeway Dance Studio  

17:00-18:00 Zajęcia taneczne - Dancehall (lat 12+)  - Freeway Dance Studio



18:30 Fitness i ćwiczenia wzmacniające -  prowadzi trener Karate instruktor Fitness - Maria Jasko

21 luty – wtorek

9:00 – 14:00 Wyjazd na stok narciarski do Rybna (zapisy do 17 lutego, koszt wyjazdu + 
wejściówka na stok + wypożyczenie nart – 50 zł przy zebraniu grupy 15 osobowej)

10:30 Wykonujemy maski karnawałowe - zajęcia plastyczne

13:00 Zimowa Akademia Karate dla dzieci 

22 luty – środa

11:00-12:30 „Wesoło i kolorowo” - gry i zabawy z animatorem dla dzieci do lat 10

10:00-13:00 Kącik gier planszowych (warcaby, chińczyk, domino, itp.)

12:00-14:00 Wyjazd na basen do Ostrowi Maz. Koszt 25zł przy grupie min. 10 osobowej. Zapisy 
do 20 lutego).

13:00 Zimowa Akademia Karate dla dzieci 

14:00-16:00 „Ferie z keyboardem” - podstawy gry na keyboardzie dla dzieci (od lat 10)              
i młodzieży

23 luty – czwartek

10:00-12:00 Kącik gier planszowych (warcaby, chińczyk, domino, itp.)

13:00 Zimowa Akademia Karate dla dzieci 

15:00 „Słodkie pomysły na Tłusty Czwartek” - degustacja wypieków

24 luty – piątek 

12:00-14:00 Kulig z ogniskiem dla dzieci i młodzieży (uwaga: dzieci do lat 10 z opiekunem). 
Zapisy do 22 lutego w GOKiS. Koszt 30zł przy grupie min. 10 osobowej

16:00 Karnawałowy Bal Maskowy dla dzieci

15:45:17:15 Zajęcia sportowe w klubie MKB TEAM na hali sportowej przy ZS Nr2 w Małkini 
Górnej

26 luty – niedziela

12:00 - „Tropem Wilczym” - Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych - bieg przełajowy 

Ponadto  codziennie  w  godzinach  pracy  GOKiS  zapraszamy  do  nieodpłatnego  korzystania
z  Kawiarenki  Internetowej  oraz  lodowiska  (jeśli  pozwoli  na  to  pogoda)  z  możliwością
wypożyczenia łyżew (cena: 1godz. -3zł , 2 godz. -5zł)

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie


