
Uwaga: Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie 
 

 

WAKACJE  2018 w JELENIEJ GÓRZE 

 

   

 

 
Wakacje tuż tuż, a Wy zastanawiacie się jak zorganizowad dzieciom czas, gdy będziecie  
w pracy?  
 
Oto oferta letnia instytucji kultury i innych podmiotów przeznaczona dla dzieci i młodzieży. 
 

 
LETNIE WARSZTATY DZIECIĘCE 
Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 11 roku życia . 
  
LETNIE WARSZTATY to pięd, tygodniowych atrakcyjnych warsztatów integracyjno-artystycznych 
organizowanych podczas wakacji 2018r.  podczas których uczestnicy wezmą udział w warsztatach 
plastycznych,  wycieczkach tematycznych oraz krajoznawczych a także w zajęciach ruchowych. 
  

Terminy warsztatów: 
  

Cykl  I   16.07.18r. – 20.07.18r.  
 Cykl II   23.07.18r. – 27.07.18r.  
Cykl III   30.07.18r. – 03.08.18r. 
Cykl IV   06.08.18r. – 10.08.18r. 
 Cykl V   13.08.18r. – 17.08.18r.  
   

Informacje: 
Cykle I, II, III i IV – 5-dniowe trwają od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 
Cykl V – 4-dniowy trwa od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem środy 15.08.18r. w godzinach od 8.00 
do 16.00  
Opłata za jeden cykl (od I do IV) wynosi 160,00zł, a za cykl V wynosi 128,00zł 
W cenie zawarta jest opieka wykwalifikowanych opiekunów, obiad z dwóch dao, herbata i woda dla 
uczestników, bilety wstępu oraz bilety MZK, materiały programowe  do zajęd artystycznych/ 
sportowych itp. 
   

Zapisy od 24 maja 2018r. od godziny 7:30 w siedzibie Przystani Twórczej , ul. Cieplicka 74, 58-560 
Jelenia Góra  
  

 Liczba miejsc ograniczona!!! 

http://www.przystantworcza.pl/index.php/wakcje2011/2018
http://www.jck.pl/news.php?id=1168
http://www.mosjg.pl/aktualnosci
http://iplywamy.pl/aktualnosc/polkolonie-w-termach-cieplickich/
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1. „SŁOOCE W MIEŚCIE ”- półkolonie letnie dla dzieci w wieku 6 –11 lat 

Od 30.7.2018 do 17.8.2018 w godzinach od  8:00 do 16:00 
 
W programie: 2 posiłki, spektakle  teatralne, zajęcia warsztatowe, wyjścia na  basen, przejażdżki konne, 
przejażdżki  bryczką po okolicy, ogniska z pieczeniem kiełbasek, przejażdżki motorówką po jeziorze, 
zajęcia w pracowniach: plastycznej, teatralnej, szachowej, komputerowej, rozgrywki tenisa stołowego, 
gry i zabawy sportowe,  wycieczki piesze i wiele innych atrakcji. 
Płatnośd:  
30.07. – 03.08. – 125 zł   
06.08. – 10.08. – 125 zł   
13.08. – 17.08. – 100 zł   
 
Zapisy osobiście w sekretariacie ODK od dnia 05 czerwca 2018 od godziny 09:00 
Informacje: www.odk.jgora.pl 
 

2. Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Młodzieży  dla młodzieży   
w wieku 14 – 17 lat z Polski, Niemiec i Francji 
 
Od 13 lipca 2018 do 22 lipca 2018 
 
Jeśli  chcesz poznad nowych ludzi i kreatywnie spędzid czas, zapraszamy na warsztaty artystyczne  
w Niemczech, które odbędą się w malowniczym zamku w miejscowości Nossen. 
W programie warsztatów przewidziano: 
Zajęcia w mieszanych narodowościowo grupach warsztatowych prowadzonych  przez 
profesjonalistów: 
TANIEC – prowadzący z Francji (zabierz czarny strój treningowy!) 
MUZYKA – prowadzący z Niemiec (zabierz swój instrument!) 
VIDEO & MEDIA – prowadzący z Niemiec 
BODY-PAINTING i CHARAKTERYZACJA – prowadząca z Polski 
 
TEMAT WARSZTATÓW: To niesprawiedliwe! 
Thisis not fair! – tematem obozu letniego będą kwestie tego, co uważamy za niesprawiedliwe.  
W sposób kreatywny i artystyczny zbadamy różne punkty widzenia. Mogą to byd kwestie polityczne  
i osobiste, w których odkryjemy zasady sprawiedliwości. 
Zajęcia dodatkowe: wycieczki do Lipska i Meissen, wyjazd na basen (zabierz strój kąpielowy i ręcznik!) 
ognisko, gry integracyjne. 
 
KOSZTY: 
Impreza nie ma charakteru komercyjnego. Uczestnicy pokrywają jedynie częśd kosztów związanych z 
dojazdem, zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem oraz wynagrodzeniem opieki 
pedagogicznej i artystycznej. Opłata za 1 osobę wynosi  500 złotych  (płatne na konto lub w kasie ODK) 
+  100 EURO (płatne na konto lub w kasie ODK). 
Cena obejmuje: przejazd w obie strony , pełne wyżywienie na miejscu (3 posiłki: śniadanie, obiad,  
kolację, przekąski),  uczestnictwo w zajęciach i działaniach wyszczególnionych w programie, 
zakwaterowanie w malowniczo położonym zamku, opiekę pedagogiczną, ubezpieczenie. 
Zakwaterowanie: http://www.event-schloss-schleinitz.de/uebernachtungen.htm 
 
Zapisu można dokonad e-mailowo (lub osobiście)  : summerworkshops3@gmail.com 
Ilośd miejsc ograniczona. O zapisach uczestników na warsztaty i do poszczególnych grup decyduje 
kolejnośd zgłoszeo. Po dokonaniu zapisu (przesłanie karty zgłoszenia) i potwierdzeniu przyjęcia na 

http://www.odk.jgora.pl/
http://www.event-schloss-schleinitz.de/uebernachtungen.htm
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warsztaty przez Organizatora, prosimy o dokonanie wpłaty w przeciągu 3 dni roboczych  w kasie ODK 
lub na konto : 
500 zł należy wpłacid na poniższy numer konta :  
Bank Millennium : nr konta: 24 1160 2202 0000 0000 4884 5013  
100 euro należy wpłacid na poniższy numer konta : 
nr konta : 31 1160 2202 0000 0001 6344 1560 
Obowiązkiem każdego uczestnika jest przesłanie e-mailem skanu wypełnionej i podpisanej zgody 
rodziców lub opiekunów. 
Wyjazd 13 lipca w godzinach porannych, powrót 22 lipca w godzinach wieczornych. 
 
Szczegóły i informacje: www.odk.jgora.pl 

 

CZTERY SMAKI ŚWIATA – LETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE 2018  
dla dzieci w wieku 6 – 12 lat 
 
4 turnusy od 2 do 27 lipca 2018 
 
Warsztaty letnie, czyli „Cztery Smaki Świata” to warsztaty artystyczno-kulinarne, dzięki którym dzieci 
odkryją niecodzienne smaki, zapachy i kolory, wyruszą w podróż po kulinarnej historii rozmaitych 
kultur, nauczą się samodzielnie komponowad przyprawy, stworzą autorskie przepisy, zilustrują swoje 
książki kulinarne, a wszystko to w sympatycznej atmosferze twórczej zabawy. 
 
Koniec każdego turnusu zwieoczy radosna  prezentacja artystyczna dla rodziców i opiekunów w formie 
mini dramy lub pokazu muzycznego, zaaranżowana przez uczestników i uczestniczki warsztatów oraz  
instruktorów je prowadzących. 
 
Terminy turnusów: 
2 – 06 lipca 2018  „Gdzie pieprz rośnie”.  
9 – 13 lipca 2018   „Cud, miód i orzeszki”.  
16 – 20 lipca 2018  „Niebieskie migdały”, 
 23 – 27 lipca 2018  „Łakomy kąsek”. 
 
Zajęcia będą się odbywad od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.  
Koszt udziału w warsztatach wynosi 160 zł za turnus.  
W tę cenę zostały wliczone m.in. materiały plastyczne, bilety wstępu, koszty przejazdów, a także 
obiady, przekąski oraz napoje. 
 
Dla dzieci niepełnosprawnych przygotowaliśmy po dwa miejsca na każdym turnusie, będzie 
im towarzyszył i czuwał nad nimi opiekun o odpowiednich kwalifikacjach. 
 
Zapisy na Letnie Warsztaty Artystyczne 2018 przyjmuje sekretariat Miejskiego Domu Kultury „Muflon” 
od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 20.00, w piątek w godz. 8.00 – 16.00, także telefonicznie 
pod numerem 75 75 537 70 lub mailowo: muflon@sobieszow.pl. Wpłaty można również dokonywad 
na konto bankowe: Millenium Bank nr 75 1160 2202 0000 0000 4575 6003. 
 
Terminy wpłat przypadają odpowiednio: dla turnusu pierwszego – do 25 czerwca 2018, dla turnusu 
drugiego – do 2 lipca 2018, dla turnusu trzeciego – do 9 lipca 2018, dla turnusu czwartego – do 16 
lipca 2018. W tytule wpłaty należy podad imię i nazwisko uczestnika lub uczestniczki oraz datę turnusu, 
którego wpłata dotyczy.  
 
Regulamin Letnich Warsztatów Artystycznych 2018 oraz karta zgłoszenia uczestnika lub uczestniczki 
znajdują się na stronie http://www.muflon.sobieszow.pl oraz w sekretariacie MDK Muflon. 

www.odk.jgora.pl
mailto:muflon@sobieszow.pl
http://www.muflon.sobieszow.pl/
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1. Lato ze sztuką czyli Warsztaty Artystyczne dla dzieci w wieku 6 – 10 lat  
w JCK                         

 9 turnusów od 25.06.2018 do 24.08.2018 

 
1 Tydzieo – 25.06 – 29.06.2018 – LUDOWE JEST KOLOROWE 
2 Tydzieo – 02.07 – 06.07.2018 – TEATRY SĄ DWA 
3 Tydzieo – 09.07 – 13.07.2018 – PODRÓŻE W CZASIE Z MINECRAFTEM 
4 Tydzieo – 16.07 – 20.07.2018 – CYRKOWE SZTUCZKI 
5 Tydzieo – 23.07 – 27.07.2018 – MAŁE I DUŻE ROZMOWY O ARCHITEKTURZE 
6 Tydzieo – 30.07 – 03.08.2018 – O CZY SZUMI LAS 
7 Tydzieo – 06.08 – 10.08.2018 – ŚPIEWAD KAŻDY MOŻE 
8 Tydzieo – 13.08 – 17.08.2018 – KIM BYŁ DZIADEK MOJEGO DZIADKA CZYLI HISTORIA MOJEJ RODZINY 
9 Tydzieo – 20.08 – 24.08.2018 – TRZYMAJ FORMĘ - RUCH TO WAŻNA SPRAWA 
 
Zajęcia odbywad się będą w JCK przy ul. 1 Maja 60 w godzinach 8:00 – 16:00. 
 
8:00 – 9:00 - zbiórka uczestników zajęd 
9:00 – 15:00 - zajęcia planowe 
12:00 – obiad (Restauracja Relax) 
15:00 – 16:00 - odbiór dzieci 
 
W każdym tygodniu – w CZWARTEK – zaplanowana została wycieczka autokarowa. 
• Nie zapewniamy śniadao oraz dodatkowych napoi. 
• Cena za tygodniowy pobyt dziecka wynosi 150 zł. 
• Dla dzieci legitymujących się Kartą Dużej Rodziny (wyłącznie jeleniogórska KDR) odpłatnośd wynosi 
80 zł za tydzieo  
• W cenie tej wliczone są wszystkie koszty pobytu dziecka na warsztatach: obiady, wycieczki, bilety, 
honoraria dla wychowawców i prowadzących warsztaty, materiały plastyczne, transport itp. 

 
Więcej informacji na stronie www.jck.pl 
 

2. DKF dla dzieci – lipiec – środy,  godz. 10.30. 
Sala widowiskowa ul. Bankowa 28/30 

 

 
27.06.2018 – „Pszczółka Maja: miodowe igrzyska” reż. Noel Cleary, Sergio Delfino. Niemcy 2018.  
83 min. Film animowany. 
W ulu aż huczy od sensacyjnych wieści! W pszczelej stolicy odbyd się mają Miodowe Igrzyska.  
Maja marzy, by wziąd w nich udział. Niestety mieszkaocy ula nie zostają na nie zaproszeni. Na domiar złego 
Cesarzowa żąda oddania połowy miodowych zbiorów na potrzeby sportowców. Królowa gotowa jest się pogodzid 
z poleceniami przełożonej, ale Maja od dziecka jest buntowniczką. A nic nie złości jej bardziej niż jawna 
niesprawiedliwośd. Wyrusza więc do stolicy, by powiedzied Cesarzowej, co myśli o niej i jej nakazach. I nawet 
Guciowi nie uda się jej powstrzymad przed wpakowaniem się w kłopoty. Zuchwałośd Mai zostanie ukarana: 
pszczółka musi wystartowad w zawodach, ale jeśli przegra jej ul straci całe zapasy na zimę... Cesarzowa  
nie podejrzewa nawet na co stad tę małą rozrabiakę i paczkę jej wiernych przyjaciół. (Filmweb.pl) 
 
04.07.2018 – „Jaskiniowiec” reż. Nick Park. W. Brytania 2018. 89 min. Film animowany 
W zamierzchłych czasach, gdy nie było facebooka, prądu i ciepłej wody, a w zagrodzie za jaskinią pasły się 
dinozaury, rozgrywa się pełna szalonych przygód historia dzielnego Duga, który musi zjednoczyd swą jaskiniową 
ferajnę przeciw nadchodzącemu zagrożeniu. W świecie, w którym zamiast psa każdy mógł mied mamuta, a 
zaostrzony kamieo był gadżetem na miarę dzisiejszego smartfona, nadejście pulsującej hałaśliwą nowoczesnością 
Epoki Brązu zwiastuje nieuniknione kłopoty. (Filmweb.pl) 
 
 
 

http://www.jck.pl/
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11.07.2018 – „Cudowny chłopak” reż. Stephen Chbosky. USA 2018. 113 min.  
Dla 10-letniego Auggiego nie ma niczego bardziej niezwykłego niż "zwykły dzieo w szkole". Urodzony z licznymi 
deformacjami twarzy, dotąd uczył się w domu pod okiem mamy. Teraz jednak, zaczynając 5 klasę w normalnej 
szkole, ma nadzieję, że koledzy potraktują go jak zwyczajnego chłopca. Jego wygląd sprawia, że staje się szkolną 
sensacją, a dla wielu wręcz "dziwadłem". Jedni się z niego śmieją, inni wytykają palcami, ale nikt tak naprawdę 
niczego o nim nie wie. Wszystko zacznie się zmieniad, gdy w szkole pojawi się nowa uczennica. Urocza Summer 
potrafi dostrzec w Auggiem coś więcej niż nietypowy wygląd. Wystarczy jeden przyjazny gest, jedna pomocna 
dłoo, by obudzid w Auggiem siłę, dzięki której będzie potrafił udowodnid, że nie tylko twarz czyni go kimś 
niezwykłym. (Filmweb.pl) 
 
18.07.2018 „Bella i Sebastian 3” reż. Clovis Cornillac. Francja 2017. 97 min.  
Odkąd Bella urodziła piękne i zdrowe szczenięta, Sebastian jest wniebowzięty. Psiaki o imionach Atos, Portos  
i Aramis rosną jak na drożdżach i kudłata rodzinka co dzieo przynosi całej okolicy mnóstwo radości. Niestety to 
szczęście wkrótce zburzy pewien nieznajomy, który pojawi się w wiosce żądając oddania Belli i jej dzieci. Twierdzi 
on, że jest jej prawowitym właścicielem i chod źle mu z oczu patrzy, sąd musi przyznad mu rację. Sebastian jest 
załamany, ale nie zamierza się poddad. Pod osłoną nocy ucieka w góry w towarzystwie swych ukochanych 
psiaków. Ich tropem rusza tajemniczy nieznajomy, a co gorsza zbliża się załamanie pogody… (Filmweb.pl) 
 
25.07.2018 - Uprowadzona księżniczka reż. Oleg Małamuż. Ukraina 2018. 85 min. Film animowany 
Remik i Miłka są dla siebie stworzeni. Od pierwszej chwili wiedzą, że nic nie może ich rozdzielid, nawet fakt, że 
ona jest księżniczką, a on skromnym wędrowcem. Ich szczęście szybko jednak zmąci podstępny plan złego 
czarownika, który pragnąc zdobyd nieśmiertelnośd porywa Miłkę. Wierzy, że pomoże mu ona w pewnym 
czarnoksięskim magicznym rytuale. Remik wraz z kompanią zwariowanych zwierzaków, rusza ukochanej  
z odsieczą. Czeka go długa droga pełna niebezpieczeostw, naszpikowana czarami, pułapkami i setką kłopotów. 
(Filmweb.pl) 
 
Wstęp do kina dla dzieci z miasta WOLNY. 
 

 
LETNIE WEEKENDY z TEATREM na Placu Ratuszowym – lipiec 2018  
 

23.06.2018 (sobota), godz. 16:00 „O ósmej na Arce” 
07.07.2018 (sobota), godz. 16:00 „KARMELEK” 
14.07.2018 (sobota), godz. 16:00 „Leśne przygody Tymoteusza” 
(wstęp wolny) 
 

Zapraszamy do Teatru Zdrojowego na spektakle dla dzieci. 
30.06.2018 (sobota), godz. 16:00 Premiera spektaklu  „ALE ŚWIOSTWO -  sztuka dla małych,  

większych i wegetarian” wg Freda Apke 
03.07.2018 (wtorek),  godz. 11:00  „ALE ŚWIOSTWO sztuka dla małych,  większych i wegetarian” 
04.07.2018 (środa),  godz. 10:00 „Kot Zen, czyli o ciszy i muzyce w teatrze” 
10.07.2018 (wtorek), godz. 11:00 „KARMELEK” 
11.07.2018 (środa), godz. 10:00  „ Czarownice w bibliotece” 
15.07.2018 (niedziela), godz. 14:00 „Porwanie Kaczątek” 
(bilety wg cennika Teatru) 

 

 
1. DO JELENIEJ GÓRY per pedes: cykl kameralnych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i dorosłych 

pozwalających poznad najbliższą ojczyznę, jej walory kulturalne i przyrodnicze. Planujemy wejśd do 
naszego miasta ze wszystkich stron. Każda wyprawa zajmie około 6 godzin, w trakcie których 
będziemy zwiedzad zabytki, maszerowad przez łąki i lasy, uczyd innego postrzegania elementów 
codziennego krajobrazu, poznawad ciekawych ludzi, wykonywad różne zadania i zapewne 
przeżyjemy niejedną przygodę. W ramach wakacji zapraszamy na dwie pierwsze ekspedycje. 

 

http://teatr.jgora.pl/bilety/
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1a. per pedes z SIEDLĘCINA 

Zaczniemy od północnego wschodu, maszerując pod prąd rzeki, przez Park Krajobrazowy Doliny 
Bobru. W Siedlęcinie obejrzymy średniowieczne freski w tamtejszej Wieży Rycerskiej. Następnie 
miniemy Jezioro Modre i przejdziemy Ścieżką Poetów, schodząc do Jeleniej Góry pod potężnymi 
modrzewiami i podziwiając czerwone dachy starówki. *We własnym zakresie prosimy zadbad o 
prowiant, wodę do picia, pieniądze na wstęp do wieży i przejazd autobusem, dokumenty 
uprawniające do zniżek, wygodne ubranie i obuwie. Obowiązkowo dobry humor. Organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo do stosownych zmian w zależności od potrzeby sytuacji. 

03 LIPCA / ZBIÓRKA: 10.30 POD STALOWYM JELENIEM NA PODWALU/ KOSZT UDZIAŁU: 10 ZŁ / 
ZAPISY W BWA LUB 75 75 266 69 / PROWADZĄCY: NATALIA STOLP 

1b. per pedes z ŁOMNICY 

Drugą wyprawę rozpoczniemy od malowniczego parku nad Bobrem łączącego Wojanów i Łomnicę, 
po czym porównamy jakże różną architekturę dwóch sąsiadujących z sobą pałaców. Następnie 
przez lasy i krzaki ruszymy do Jeleniej Góry od południowego zachodu, domykając wyprawę 
spacerem pod murami czerwonawego Pałacu Paulinum. *We własnym zakresie prosimy zadbad o 
prowiant, wodę do picia, pieniądze na wstępy i przejazd autobusem, dokumenty uprawniające do 
zniżek, wygodne ubranie i obuwie. Obowiązkowo dobry humor. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do stosownych zmian w zależności od potrzeby sytuacji. 

07 SIERPNIA / ZBIÓRKA: 10.15 POD STALOWYM JELENIEM NA PODWALU/ KOSZT UDZIAŁU: 10 ZŁ / 
ZAPISY W BWA LUB 75 75 266 69 / PROWADZĄCY: NATALIA STOLP 

2. WIELKA mała MODA - rodzinne warsztaty projektowania ubioru 

Warsztat skierowany do dzieci w wieku 5-12 lat wraz z opiekunami. 
Wielcy projektanci oprócz typowych materiałów czasem realizują swoje wizje, używając 
najdziwniejszych tworzyw. W pokazie poprzedzającym warsztaty pokażemy przykłady takich 
działao. Będziemy posługiwad się papierem, białą bibułą, z której możemy stworzyd koronki, 
szerokie historyczne krynoliny, ultranowoczesne stroje przyszłości i co tylko przyjdzie nam do 
głowy. Dziecięca fantazja i umiejętności manualne dorosłych w połączeniu dadzą znakomity efekt, o 
czym już się przekonaliśmy. Warsztaty zakooczą się pokazem mody.  

12 LIPCA / START: 11.00 - BWA / KOSZT UDZIAŁU: 10 ZŁ / ZAPISY W BWA LUB 75 7526669 / 
PROWADZĄCY: IWONA MAKÓWKA 

3. DADA. Wiersze i kolaże 

Warsztat skierowany do dzieci w wieku 7-12 lat z opiekunami. 
Artyści dadaiści jako pierwsi docenili rolę przypadku w sztuce, tworząc kolaże z fragmentów gazet, 
włączając do sztuki pospolite przedmioty codziennego użytku. Podobnie i my stworzymy kolaże i 
asamblaże z materiałów plastycznych, fragmentów fotografii i przedmiotów odnalezionych. 
Będziemy łączyd formy i słowa na zasadzie losowej. Jeśli wyjdzie z tego coś śmiesznego 
zaskakującego i pozbawionego sensu - tym lepiej! W wakacje rządzi absurd, humor i dobra zabawa.  

 09 SIERPNIA / START: 11.00 - BWA / KOSZT UDZIAŁU: 10 ZŁ / ZAPISY W BWA LUB 75 75 266 69 / 
PROWADZĄCY: IWONA MAKÓWKA 

4. z INSTAXEM w roli głównej 

Warsztat skierowany do dzieci w wieku 10-15 lat.  

W dzisiejszych czasach głównym narzędziem do utrwalenia wyjątkowej chwili lub pięknego widoku 
jest wbudowany aparat w naszym smartfonie, a zrobionymi zdjęciami najczęściej dzielimy się na 
Facebook'u, Instagramie oraz na innych portalach społecznościowych. Dziś już mało kto wywołuje 
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fotografie, by móc się nimi cieszyd w formie namacalnej lub też oprawid je w ramce. Dlatego 
zapraszamy na warsztat edukacyjno-artystyczny związany z fotografią natychmiastową.  

 
Naszym głównym narzędziem do pracy będzie aparat analogowy INSTAX błyskawicznie wywołujący 
zdjęcia. Poznamy jego historię, budowę i parametry, a także możliwości, jakie posiada. Dowiemy się 
nieco więcej o samej fotografii oraz o podstawach wykonywania dobrego zdjęcia. Na początek 
stworzymy ministudio fotograficzne, w którym wykonamy zdjęcia różnym przedmiotom. Następnie 
wspólnie wybierzemy się na krótką wycieczkę ulicami Jeleniej Góry, by zrobid dokumentację 
fotograficzną z interesujących miejsc. Na koniec naszej ekspedycji przyjrzymy się każdej z fotografii i 
spróbujemy ją opisad. Każdy z uczestników będzie mógł zabrad wykonane przez siebie zdjęcia do 
domu. Ilośd miejsc ograniczona.  

8 SIERPNIA / OD 10.00 DO 13.00 - BWA / KOSZT UDZIAŁU: 15 ZŁ / ZAPISY W BWA LUB 75 75 266 69 
/ PROWADZĄCY: BEATA CHOMIUK 

5. PLANSZÓWKOWY zawrót głowy! 

Warsztat dla wszystkich w wieku od 10 do 99 lat. 
 Spotkanie z grami planszowymi to działanie, które mocno pobudzi wyobraźnię, rozwinie 
umiejętności interpersonalne i wiele nauczy, ale przede wszystkim ma sprawid, że każdy będzie się 
dobrze bawid. Zapraszamy dzieci, a także rodziców na warsztat poświęcony rozgrywkom w gry 
planszowe. Dixit, Carcassonne, Taboo i wiele innych gier, które zapewnią rozrywkę każdemu, nawet 
najbardziej wymagającemu graczowi. Ilośd miejsc ograniczona.  

10 SIERPNIA / OD 10.00 DO 12.00 - BWA / KOSZT UDZIAŁU: 10 ZŁ / ZAPISY W BWA LUB 75 75 266 
69 / PROWADZĄCY: BEATA CHOMIUK 

 

Warsztaty dziennikarskie  „Reanimacja słowa – rozbudź w sobie pasję pisania” 
 Dla młodzieży w wieku 11-16 lat 
 
Książnica Karkonoska zaprasza młodzież na cykl 8 spotkao  z ciekawymi ludźmi związanymi z zawodem 
dziennikarskim: dziennikarz, redaktor, reporter, fotograf, drukarz, grafik, wydawca.  
W programie m.in. wycieczka do drukarni,  redakcji czasopisma, studia telewizji, studia radiowego,  
do wydawnictwa.  
Uczestnicy poznają cechy dobrej gazetki szkolnej, dowiedzą się jakich błędów należy unikad przy 
tworzeniu czasopisma uczniowskiego.  Pokazana zostanie rola opiekuna gazetki oraz zasady tworzenia 
czasopisma. Zaprezentowana zostanie wiedza na temat pracy dziennikarza, jego zadao, zasady etyki 
dziennikarskiej. Przedstawione zostanie zagadnienie techniki wydawniczej czasopisma oraz gazetki 
szkolnej. Omówione zostaną rodzaje wydawnictw i zadania poszczególnych redaktorów, zasady 
korekty dziennikarskiej i edytowania tekstu. W trakcie zajęd uczestnicy stworzą i wydadzą „gazetkę” na 
temat biblioteki, w której zawarte zostaną dziennikarskie formy wypowiedzi. 
Szczegółowy plan podany zostanie na plakacie i na stronie internetowej KK. 

Na każde spotkanie obowiązują zapisy oraz zgoda na uczestnictwo dziecka w zajęciach wyrażona przez 

rodziców /opiekunów prawnych.  

Zapisy przyjmujemy w Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej lub pod nr tel. 75 753 35 35  

Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i bezpłatne.  

 

Terminy spotkao:  
04.07.2018, godz. 10.30   01.08.2018, godz. 11.00 
11.07.2018, godz. 10.30   08.08.2018, godz. 11.00 
18.07.2018, godz. 10.30   22.08.2018, godz. 11.00 
25.07.2018, godz. 10.30   29.08.2018, godz. 11.00 
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PÓŁKOLONIE NA SPORTOWO 
Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat 
 
Terminy turnusów: 
25.06 – 29.06   16.07 – 20.07  06.08 – 10.08 
02.07 – 06.07   23.07 – 27.07  13.08 – 17.08 
09.07 – 13.07   30.07 – 03.08  20.08 – 24.08 
 
Opłata 140 zł za turnus(płatne przy zapisach) 
Organizatorzy zapewniają drugie śniadanie, obiad, opiekę i zajęcia sportowo-rekreacyjne. 
Zapisy od 14.05.2018 w siedzibie MOS przy ul. Sudeckiej 42 w jeleniej górze. Decyduje kolejnośd 
zgłoszeo. 
Karta zgłoszeo  dostępna w sekretariacie i na stronie www.mosjg.pl w zakładce aktualności. 

 

PÓŁKOLONIE W TERMACH CIEPLICKICH!  

Organizator gwarantuje: 
- pełne wyżywienie, 
- naukę pływania oraz rekreację w basenach termalnych, 
- zajęcia z pierwszej pomocy oraz wiele innych atrakcji! 
Koszt: 500 zł / dziecko / 5 dni 

Zapisy +48 881 521 002, e-mail: naukaplywania@termycieplickie.pl 
Szczegółowe informacje na stronie Organizatora 
 

 
Podczas tegorocznych wakacji  zapraszamy Paostwa do udziału w bezpłatnych wycieczkach z 
przewodnikiem - „Spacer po Jeleniej Górze Małym Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim”. 
Wycieczki zorganizowane będą w każdą środę lipca i sierpnia o godzinie 12.00 (czas trwania ok. 2 
godziny). Koordynatorem wydarzenia jest Karkonoska Informacja Turystyczna, Plac Ratuszowy 6/7, 
tel. 519 509 343. 
 
Miejsce zbiórki - Karkonoska Informacja Turystyczna, Plac Ratuszowy 6/7,  o  godz. 12:00 
Trasa zwiedzania: 
Neptun na Placu Ratuszowym (Fontanna) 
Wieża widokowa Bramy Zamkowej 
Baszta Grodzka 
Ratusz i Plac Ratuszowy 
Bazylika Mniejsza św. Erazma i Pankracego 
Kaplica św. Anny, Baszta i Brama Wojanowska, 
Cerkiew św. Apostołów Piotra i Pawła (otwarte dla zwiedzających w godz. od 13:00 do 14:00), 
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (Garnizonowy), 
Aleja Wojska Polskiego, 
Teatr im. C.K Norwida 
Muzeum Karkonoskie (wstęp wolny). Zakooczenie spaceru. 
Dofinansowane przez Miasto Jelenia Góra 

https://drive.google.com/file/d/16rZ8O2pTgRVCijsnaR5Igp3amjWWlbLn/view
http://www.mosjg.pl/
mailto:naukaplywania@termycieplickie.pl
http://iplywamy.pl/aktualnosc/polkolonie-w-termach-cieplickich/

