
z CKSiT

Zapisy na podstawie karty zgłoszenia, dodatkowe informacje  
w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zeb.,  
ul. Mickiewicza 4 lub pod numerem tel. 33 873 37 71.

 Zapisy z wpłatami do 10 stycznia 2019 r. w godzinach pracy CKSiT  
(wypełnienie karty zgłoszenia).  Ilość miejsc ograniczona. Oferta dla dzieci od 7 roku
życia (o ile w opisie nie jest zaznaczone inaczej). Brak płatności w terminie oznacza

rezygnację z zajęć  i zwolnienie miejsca  dla kolejnej osoby z listy rezerwowej, bez
konieczności uprzedniego powiadomienia uczestnika przez organizatora.

ZGŁOSZENIA I WPŁATY

14.01.2019, poniedziałek
10:00-11:00 - SLIM-owe warsztaty – chemiczne glutki,
 Stare Kino/ Koszt: 15 zł

15.01.2019, wtorek
Wyjazd do Teatru Współczesnego w Krakowie 
spektakl ,,Szatan z siódmej klasy" 
9:40 - zbiórka parking ul. Broniewskiego 3/ Koszt: 20 zł

16.01.2019, środa
Wyjazd do Apilandii: zwiedzanie interaktywnego centrum
pszczelarstwa, warsztaty i miodowe degustacje,
wykonywanie świec z wosku 
8:20 – zbiórka parking ul. Broniewskiego 3 / Koszt: 25 zł

17.01.2019, czwartek
Wyjazd do Inkubatora Kuchennego: pizza na bogato, czyli
kulinarne ferie ze Smakami Gościńca i Zagrodą Ławeczki 
8:45 – zbiórka parking ul. Broniewskiego 3/ Koszt: 30 zł

18.01.2019, piątek
Wyjazd do kina Cinema City w Krakowie 
o godzinie zbiórki uczestnicy zostaną powiadomieni
telefonicznie 16.01.2019 r. / Koszt: 15 zł

19.01.2019, sobota
11:00-13:00 - warsztaty "Dino-przygoda": poszukiwanie
skarbów, dinozaur, zabawy na spostrzegawczość 
dzieci 5-8 lat / Stare Kino / Koszt: 10 zł

21.01.2019, poniedziałek
Warsztaty plastyczne: czekoladownik dla babci  
i dziadka / 10:00- 11:30 -I grupa / 11:30-13:00 -II grupa 
Stare Kino/ Koszt: 15 zł

22.01.2019,  wtorek
Wyjazd do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie  
– zwiedzanie i warsztaty / Warsztaty: dla dzieci kl. 1-3
 "Dźwięki muzyki"; dla dzieci kl. 4-6 "Magia w kuchni" 
7:50 - zbiórka parking ul. Broniewskiego 3  / Koszt: 15 zł

17:00-19:00  - Szalony karnawał, czyli zabawa
karnawałowa dla dzieci /Stare Kino / Koszt: 5 zł

23.01.2019, środa
Wyjazd do Beskidzkiego Centrum Zabawki Ludowej 
zwiedzanie wystawy zabawek oraz malowanie
drewnianych zabawek 
8:30 - zbiórka parking ul. Broniewskiego 3 / Koszt: 15 zł

24.01.2019, czwartek
10:00 - warsztaty z ceramiki "Lepimy aniołki"  
Stare Kino / Koszt: 15 zł

25.01.2019, piątek
11:00-12:00 – zajęcia taneczne  
Stare Kino / wstęp wolny

17:00 - Spektakl "Fintikluszki – Folkowe okruszki"  
sala widowiskowa CKSiT / Bezpłatne wejściówki do
odebrania w Starym Kinie 27.01.2019, niedziela

17:00 – Spektakl iluzji poza wyobraźnią  
sala widowiskowa CKSiT/ Bezpłatne wejściówki do
odebrania w Starym Kinie 

11:30-14:00 - Wielka wyprawa: warsztat młodego
odkrywcy (stacjonarne i wyjście w teren) / dzieci 5-8 lat
Stare Kino / Koszt: 10 zł

26.01.2019, sobota

11:00:00-12:30- warsztaty teatralne  
Stare Kino/ Wstęp wolny 13:00-14:30 - warsztaty teatralne  

Stare Kino/ Wstęp wolny


