
                                                URZĄD MIEJSKI:

WYCIECZKI JEDNODNIOWE:                  

227 czerwca - ZATOR (w programie m. in.: pobyt w Parku  Rozrywki Energylandia - korzystanie 
         z urządzeń zabawowych: roller coaster, karuzele, samochodziki, kino, planetarium i wiele innych   
         atrakcji - koszt 59 zł klasy I-VI SP, 69 zł klasy VII-VIII SP i GIM, MC Donald's*)  

3 lipca - OCHABY(w programie m. in.: pobyt w Dream Parku - zwiedzanie oceanarium, parku  
                miniatur, dinozaury, plac zabaw, kino 2D i 6D, park linowy, dom do góry nogami, małpi gaj, 
                trampoliny i dmuchańce oraz inne  atrakcje - koszt 33 zł, MC Donald's*)   

9 lipca - ŻORY(w programie m. in.: pobyt w Miasteczku Westernowym Twinpigs - strzelanie z łuku,
               pokaz iluzji, napad na bank, park linowy, ścieżka edukacyjna, zabawa na urządzeniach 
               zabawowych, strefa gier, kino 5D, karuzele i inne atrakcje - koszt 42 zł, MC Donald's*)

15 lipca - KLECZA DOLNA i WADOWICE (w programie m. in.: pobyt 
         w Interaktywnym Centrum Pszczelarstwa Apilandia - udział w warsztatach, pokazy multimedialne   
         ukazujące życie pszczół w ulu i poza nim, samodzielne wykonanie obowiązków pszczelarza przy 
         użyciu interaktywnych przyborów, zwiedzenie domu papieskiego - koszt 37 zł, MC Donald's*)

24 lipca - GLIWICE -  kino Cinema City - film pt. „Król Lew” - koszt  12 zł 

30 lipca - KRAKÓW (w programie m. in.: zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Królewskiego 
             na Wawelu - Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, Skarbiec Koronny i Zbrojownia, Katedra 
             Wawelska, Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta, spacer po Rynku - koszt 30 zł,  MC Donald's*)

5 sierpnia - WROCŁAW (w programie m. in.: pobyt w ZOO i w Afrykarium - zwiedzanie, 
                                                            udział w warsztatach - koszt  35 zł, MC Donald's*)   

13 sierpnia - KUDOWA ZDRÓJ (w programie m. in.: pobyt w Muzeum Zabawek, udział 
              w warsztatach zabawkarskich, pobyt w Parku Zdrojowym, pobyt w chatach na tzw. Szlaku    
              Ginących Zawodów - pobyt w domu wypieku chleba, w chatce robótek ręcznych, kuźni i mini 

              ZOO, własnoręczne wykonanie naczynia z gliny - koszt  43 zł, MC Donald's*)

23 sierpnia - GLIWICE -  kino Cinema City - film pt. „Toy Story 4” - koszt  12 zł 

28 sierpnia - ZATOR (w programie m. in.: pobyt w Parku  Rozrywki Energylandia - korzystanie 
         z urządzeń zabawowych: roller coaster, karuzele, samochodziki, kino, planetarium i wiele innych   
         atrakcji - koszt 59 zł klasy I-VI SP, 69 zł klasy VII-VIII SP i GIM, MC Donald's*)  

         * cena nie obejmuje pobytu w MC Donald's   

Uwaga!  Na wszystkie wycieczki zapisy od dnia 10 czerwca w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego pok. 102. Przy zapisach wymagana jest

zgoda rodzica/ opiekuna prawnego. Informacje udzielane są pod numerem tel. 332 60 77         

Nie przyjmujemy zapisów telefonicznie !
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wakacji !


