
 
 

Wakacje z Kulturą 2020 
Stacjonarne zajęcia warsztatowe, plenerowe 

                

w dniach 29 czerwca - 3 lipca   
dla dzieci – 7 – 14 lat 

 
Proponujemy zajęcia warsztatowe, plenerowe, stacjonarne  

na terenie parku przy Domu Kultury 
Zajęcia w godzinach:  9.00 – 13.00,    grupy do 15 osób 

 
Do wyboru dwa bloki zajęć:  

 Godz. 9.00 – 10.50 - Zajęcia plastyczne: plener malarski z nauką 
rysunku, akwareli, itp. 

 Godz. 11.10 – 13.00 - Zajęcia ruchowe: gry, zabawy, podchody, 
taniec 

 Godz. 9.00 – 10.50 - Zajęcia teatralne: dykcja, emisja głosu, 
interpretacja tekstu, drobne zadania aktorskie  

 Godz. 11.10 – 13.00 - Zajęcia z pantomimy i sztuk  cyrkowych  
  

 W godz. 10.50 – 11.10 – przerwa na drugie śniadanie (przyniesione z domu) 

 
Ilość miejsc ograniczona! 

(pierwszeństwo przyjęcia mają osoby uczęszczające w roku szkolnym 2019/2020 
na zajęcia w Domu Kultury w Żabiej Woli) 

 
Ogólny koszt Wakacji  z Kulturą - 100 zł  za 5 dni 

(koszt materiałów dydaktycznych, plastycznych, mini poczęstunki). 
Instruktorów i drobne nagrody finansuje Dom Kultury. 

 
Wpłat za udział w „Wakacjach z Kulturą” prosimy dokonywać przelewem na konto 

Nr: 94 9291 0001 0210 1608 2000 0280 -  do 25 VI. 
 

Karty zgłoszeniowe przyjmujemy osobiście lub przez stronę www.dkzabiawola.pl 

Informacji udzielamy pod nr tel. 46 857 82 60, kom. +48 798 064 650. 

http://www.dkzabiawola.pl/


 
 
 

 
Drodzy Uczestnicy zajęć i wydarzeń 

organizowanych przez Domu Kultury w Żabiej Woli! 
 

  
Jak Państwo wiedzą instytucje kultury, są stopniowo „odmrożone”. Możemy 

podejmować nasze działania statutowe z zachowaniem koniecznych reżimów sanitarnych. 
Zanim to jednak nastąpi, musimy wdrożyć wszystkie procedury bezpieczeństwa. 
 

Procedury wznawiania działalności domów i ośrodków kultury zalecają utrzymanie  
w możliwie jak największym stopniu działalności statutowej w sieci.  
 

Dzięki środkom pozyskanym z projektu „Kultura w sieci” od 20 maja br. realizujemy cykl 
warsztatów i wykładów online. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi „zdalnymi” 
propozycjami, dostępnymi na naszej stronie internetowej, koncie YouTube i profilu na portalu 
społecznościowym Facebook. 
 

Pora jednak przejść do bardziej bezpośredniej pracy. 
 

Od połowy czerwca proponujemy zajęcia dla grup artystycznych (Wesołe Rzępoły, 
Chórek BasTa, zespół DoReMiRe i grupa teatralna „Trzeci Dzwonek”) , których celem będzie 
przygotowanie m.in. programu na  1 sierpnia -„Niezakazane piosenki” 
 

Zapraszamy również dzieci i młodzież do udziału w naszym tygodniu „Wakacje  
z Kulturą” w dniach 29 VI – 3 VII. W tym roku wyjątkowo nie będą to wakacje „wyjazdowe” 
lecz stacjonarne-plenerowe, ale na pewno dostarczą wielu ciekawych wrażeń i nowych 
doświadczeń. 
 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą oferta wakacyjną. 
 

 
 

Dyrektor  i Pracownicy  
Domu Kultury w Żabiej Woli  

  
  

 
 


