
Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy 

Baranówka 6, 32-010 Baranówka 

 

1. Zajęcia wakacyjne z języka angielskiego  
 
 

Zajęcia odbywać się będą w pierwszej połowie lipca – (wtorki i czwartki) w Centrum Kultury i Promocji przy ul. Baranówka 6  

w Luborzycy. 

 
Zajęcia wakacyjne z języka angielskiego oparte o metodę DRAMY (nauka włączająca działanie emocji i wyobraźni). Na 

zajęciach dzieci będą mogły próbować swoich sił jako aktorzy i będą wczuwać się w określone role.  

 

Terminy zajęć: 

 

15:05 - 15:50 (kl.II/III) 

16:00 - 16:40 (6-latki/kl.I) 

16:50 - 17:20 (4/5-latki) 

 

Istnieje możliwość utworzenia zajęć w drugim terminie, tj. 25.07. – 3.08. jeżeli uzbierają się grupy (według obowiązującego 

planu z pierwszego terminu zajęć) 

 

 
Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 4-6 lat oraz dzieci klas I-III. 

Zapisy: 
Zapisy oraz wszelkie pytania telefonicznie 
Odpłatność: 

Koszt udziału w zajęciach dwutygodniowych – 40zł 

 

Kontakt: 

Tel. 730700814 (8:00-14:00) 

http://ckip.pl/ 

 

 

2. Obóz sportowo – rekreacyjny 

Obóz sportowo - rekreacyjny organizowany w dniach 11-24 lipca 2017r. w miejscowości Koninki przez Centrum Kultury 

 i Promocji przy ul. Baranówka 6 w Luborzycy oraz Krakowską Szkołę Wushu.  

Podczas obozu uczestnicy będą mieli zagwarantowane 4 posiłki dziennie, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym oraz dostęp do 

Internetu.  

Program: 

Zajęcia z Wushu 

Zumba 

Zajęcia z lekkiej atletyki 

Wycieczka na Turbacz 

Basen 

Strzelanie z wiatrówki I łuku 

 

Zapisy: 

Baranówka 6, 32-010 Luborzyca 

Tel. 123871811 

 

Odpłatność:  

Koszt całkowity: 1500zł 

 

Kontakt: 

Tel. 123871811 

ckip@ckip.pl 

www.ckip.pl 

 

 

http://ckip.pl/
mailto:ckip@ckip.pl
http://www.ckip.pl/


3. Kolonia letnia 

 

Kolonia letnia organizowana w dniach 6-15 lipca 2017r. dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 lat w miejscowości Łącko nad 

Dunajcem przez Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy. Kolonie prowadzone przez uprawnione kadry 

instruktorów. Wypoczynek podlega zgłoszeniu Kuratorium Oświaty. 

Podczas kolonii uczestnicy będą mieli zagwarantowane zakwaterowanie w pensjonacie (pokoje 3-4 osobowe), pełne 

wyżywienie na miejscu, dojazd na miejsce autokarem.      

 

Program: 

 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne z piłki nożnej, tenisa stołowego I unihokeja 

Piesze wycieczki wokół Łącka 

Zajęcia plastyczne 

Zajęcia z gier planszowych I logicznych 

Zapisy: 

Tel. 692540403 

 

Odpłatność:  

Koszt całkowity: 720zł 

 

Kontakt: 

Tel. 123871811 

ckip@ckip.pl 

www.ckip.pl 
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