
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta  
 

 

Ferie 2019 z Ośrodkiem Kultury Kraków-Nowa Huta 
 
 
 
 
 

 
 
Ferie 2019 w Klubie 303 - I turnus 14-18 stycznia, godz. 9.00-14.00 
 
W programie zajęcia integracyjne, warsztaty cyrkowe (m.in. nauka chodzenia na szczudłach, po linie, balans na kuli, balans na 
rola bola, żonglerka piłkami, diabolo i flower stickiem), wyjścia do kina, na tor wrotkarski, warsztaty fotograficzne i zabawa w Zoltar 
Park – laserowe potyczki oraz szukanie drogi w labiryncie. 
 
 
Ferie 2019 w Klubie 303 - II turnus 21-25 stycznia, godz. 9.00-14.00 
 
W programie zajęcia integracyjne, warsztaty cyrkowe (m.in. nauka chodzenia na szczudłach, po linie, balans na kuli, balans na 
rola bola, żonglerka piłkami, diabolo i flower stickiem), wyjście na tor wrotkarski, odwiedziny w Muzeum Inżynierii Miejskiej i 
warsztaty Dźwięki Muzyki oraz Gęstość. 
 
 
Ferie 2019 w Klubie Dukat - I turnus 14-18 stycznia, godz. 8.00-16.00 
 
W programie Kolorowy zawrót głowy, czyli gry i zabawy integracyjne w Klubie Dukat, wyjście do kina, Kuferek rozmaitości - 
warsztaty teatralne, Mam talent - szaleństwo wokalne, taneczne i teatralne oraz Lekcja przyrody - spotkanie z żółwiem Frankiem.  
 
 
Ferie 2019 w Klubie Dukat - II turnus 21-25 stycznia, godz. 8.00-16.00 
 
W programie Kolorowy zawrót głowy, czyli gry i zabawy integracyjne w Klubie Dukat, wyjście do kina, Ruch to zdrowie - zabawy 
rekreacyjne, Bąbelkowy czas czyli robimy mydełka oraz English is fun - uczymy się poprzez zabawę. 
 
 
Ferie 2019 w Klubie Jedność 21-25 stycznia, godz. 10.00-15.00 
 
W programie gry i zabawy w Klubie, wyjście do kina, warsztaty multimedialne w Artetece, wyjście do parku trampolin GoJump, 
Laser Park czyli zabawy w laserowy paintball i w labiryncie luster, a także wyjazd na kręgle. 
 
 
Waleczne Ferie w Klubie Jędruś 14-18 stycznia, godz. 8.00-15.00 
 
W ferie 2019 zabieramy dzieci w egzotyczną, pełną wyzwań sportowych podróż. Razem z trenerem Muay Thai staniemy się 
wojowniczkami i wojownikami, poznamy sztuki walki, kulturę Tajlandii i Azji Dalekowschodniej. Zajęcia poprowadzi Kamil 
Dziadkowiec - Mistrz Świata UFR-Kickboxing, oraz wicemistrz świata K1. Licencjonowany Instruktor Kickboxingu, K1, Muay Thai, 
oraz zawodnik walczący czynnie na co dzień. Zajęcia będą się odbywać w formie treningów ogólnorozwojowych – mających na 
celu wspieranie ogólnego rozwoju fizycznego dzieci i przygotowania do innych ćwiczeń, oraz formę zajęć specjalistycznych – 
związanych z praktykowaniem technik walki. Towarzyszyć im będą zajęcia związane z kulturą Tajlandii i krajów Azji oraz 
dyskoteka przy muzyce Dalekiego Wschodu. 
 
 
Ferie 2019 w Klubie Mirage - I turnus14-18 stycznia, godz. 9.00-15.00 
 
W programie Filmowy poniedziałek czyli wyjście do kina oraz wizyta w dziecięcym radiowym studio nagrań, Konstruktywny wtorek 
czyli wyjście do Klockolandu, Wystrzałowa środa czyli wycieczka do laserparku oraz na strzelnicę sportową, Bombowy czwartek 
czyli wyjście na basen oraz pizzę i Kulturalny Piątek czyli wyjście do Międzynarodowego Centrum Kultury! 
 
 
Ferie 2019 w Klubie Mirage - II turnus 21-25 stycznia, godz. 9.00-15.00 
 
W programie Filmowy poniedziałek czyli wyjście do kina oraz warsztaty edukacyjne Dźwiękowe improwizacje, Zakręcony wtorek 
czyli wyjście na kręgle i kulkowy plac zabaw, Środa dla odważnych czyli wyjście na ściankę wspinaczkową Forteca, Inspirujący 
czwartek czyli warsztaty w Muzeum Witrażu a na zakończenie Szalony piątek – wyjście do Multikina i Centrum Zabaw Gibon. 
 
 
Ferie 2019 w Klubie Wersalik - I turnus 14-18 stycznia, godz. 8.00-16.00 
 
W programie gry i zabawy ruchowe, wyjście na ściankę wspinaczkową, klubowy relaks muzyczny, Las w słoiku – warsztaty 
edukacyjne, poznawanie martwej natury, warsztaty plastyczne, wyjście do kręgielni, przygotowania i występ w klubowym „Mam 
talent”, czyli ćwiczenie umiejętności autoprezentacji i klubowa prezentacja talentów. 
 
 



Ferie 2019 w Klubie Wersalik - II turnus 21-25 stycznia, godz. 8.00-16.00 
 
W programie gry i zabawy, warsztaty - koralikowe szaleństwo, zabawy na kręgielni, disco relaks – zabawy ruchowe, Poznaj ten 
kraj czyli zabawy edukacyjne, gra w piłkarzyki lub tenis stołowy oraz wyjście do parku trampolin. 
 

 
Grupa docelowa: 
 
Dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat 
 
Zapisy:  
 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń: 
 
zapisy w Klubie 303 Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (os. Dywizjonu 303 nr 1, tel. 12 681 39 78; 504 419 079, 
klub303@krakownh.pl 
 
zapisy w Klubie Dukat Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. Styczna 1, tel. 12 645 17 90; 504 418 929, dukat@krakownh.pl)  
zapisy w Klubie Jedność Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. Drożyska 3c, tel. 12 681 00 70, 504 419 237, 
jednosc@krakownh.pl 
 
zapisy w Klubie Jedność Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. Drożyska 3c, tel. 12 681 00 70, 504 419 237, 
jednosc@krakownh.pl 
 
zapisy w Klubie Jędruś Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (os. Centrum A 6a, tel. 12 644 68 10 wew. 21; 504 418 913, 
jedrus@krakownh.pl 
 
zapisy w Klubie Mirage Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (os. Bohaterów Września 26, tel. 12 645 72 09; 504 419 139, 
mirage@krakownh.pl 
  
zapisy w Klubie Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (os. Ogrodowe 15, tel. 12 644 13 52; 504 419 205, 
wersalik@krakownh.pl) 
 
 
 
Odpłatność: 
 
Ferie 2019 w Klubie 303 - I turnus: opłata za I turnus: 150 zł   
Ferie 2019 w Klubie 303 – II turnus opłata za II turnus: 150 zł   
Ferie 2019 w Klubie Dukat - I turnus opłata za I turnus: 110 zł  
Ferie 2019 w Klubie Dukat - II turnus opłata za II turnus: 110 zł  
Ferie 2019 w Klubie Jedność opłata za turnus: 100 zł  
Waleczne Ferie w Klubie Jędruś opłata za turnus: 150 zł  
Ferie 2019 w Klubie Mirage - I turnus opłata za I turnus: 140zł (dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ” 
80 zł)  
Ferie 2019 w Klubie Mirage – II turnus opłata za II turnus: 140zł (dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ” 
80 zł)  
Ferie 2019 w Klubie Wersalik - I turnus Opłata za I turnus: 130 zł  
Ferie 2019 w Klubie Wersalik – II turnus Opłata za II turnus: 130 zł 


