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„LETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE 2019” 

dla stałych i okresowych uczestników zajęć w MDK „Pod Akacją” 
 

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”   
ul. B. Chrobrego 18 

godz. 8.00 – godz. 16.00 
od poniedziałku do piątku 

 
 

I TURNUS  
 

24 czerwca  – 28 czerwca 2019 r. 
 
 
  
24  czerwca 2019 r. (poniedziałek) 
Zabawy integracyjne. Warsztaty plastyczne, muzyczne, ekologiczne: mały ogrodnik,  
kino letnie „Pod Akacją”.  
Obiad w barze PYSZNA, ul. Rymwida 6 
 
 
25  czerwca 2019 r. (wtorek) 
Wycieczka do Janowca nad Wisłą. Warsztaty edukacyjne, zwiedzanie pałacu, dworu  
i skansenu. 
Obiad w restauracji „U Marceli” w Janowcu. 
 
 
26  czerwca 2019 r. (środa)  
Warsztaty : ekologiczny stół: zdrowo jemy, warsztaty plastyczne, kino letnie  
„Pod Akacją”.  
Obiad w barze PYSZNA, ul. Rymwida 6 
 
 
27  czerwca 2019 r. (czwartek)  
Wycieczka do Kazimierza Dolnego. Zwiedzanie miasteczka, park linowy. 
Obiad w restauracji Grażyny Watras w Kazimierzu Dolnym. 
 
 
28  czerwca 2019 r. (piątek) 

Warsztaty fotograficzne, taneczne, talent show, gra terenowa, zabawy i gry 
rekreacyjne w ogrodzie, ognisko z pieczeniem kiełbasek.  
Obiad w barze PYSZNA, ul. Rymwida 6. 
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„LETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE 2019” 

dla stałych i okresowych uczestników zajęć w MDK „Pod Akacją” 
 

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”   
ul. B. Chrobrego 18 

godz. 8.00 – godz. 16.00 
od poniedziałku do piątku 

 
 

II TURNUS  
 

1 lipca  – 5 lipca 2019 r. 
 

  
 
1 lipca 2019 r. (poniedziałek) 
Zabawy integracyjne. Warsztaty plastyczne, muzyczne, ekologiczne: mały ogrodnik,  
kino letnie „Pod Akacją”.  
Obiad w barze PYSZNA, ul. Rymwida 6 
 
 
2 lipca 2019 r. (wtorek) 
Wycieczka do Janowca nad Wisłą. Warsztaty edukacyjne, zwiedzanie pałacu, dworu  
i skansenu. 
Obiad w restauracji „U Marceli” w Janowcu. 
 
 
3 lipca 2019 r. (środa)  
Warsztaty : ekologiczny stół: zdrowo jemy, warsztaty plastyczne, kino letnie  
„Pod Akacją”.  
Obiad w barze PYSZNA, ul. Rymwida 6 
 
 
4  lipca 2019 r. (czwartek)  
Wycieczka do Kazimierza Dolnego. Zwiedzanie miasteczka, park linowy. 
Obiad w restauracji Grażyny Watras w Kazimierzu Dolnym. 
 
 
5 lipca 2019 r. (piątek) 

Warsztaty fotograficzne, taneczne, talent show, gra terenowa, zabawy i gry 
rekreacyjne w ogrodzie, ognisko z pieczeniem kiełbasek.  
Obiad w barze PYSZNA, ul. Rymwida 6. 
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„LETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE 2019” 

dla stałych i okresowych uczestników zajęć w MDK „Pod Akacją” 
 

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”   
ul. B. Chrobrego 18 

godz. 8.00 – godz. 16.00 
od poniedziałku do piątku 

 
 
 

III TURNUS  
 

8 lipca  – 12 lipca 2019 r. 
 
 

  
8 lipca 2019 r. (poniedziałek) 

Zabawy integracyjne. Warsztaty plastyczne, muzyczne, ekologiczne: mały ogrodnik,  
kino letnie „Pod Akacją”.  
Obiad w barze PYSZNA, ul. Rymwida 6 
 
 
9 lipca 2019 r. (wtorek) 

Wycieczka do Janowca nad Wisłą. Warsztaty edukacyjne, zwiedzanie pałacu, dworu  
i skansenu. 
Obiad w restauracji „U Marceli” w Janowcu. 
 
 
10 lipca 2019 r. (środa)  

Warsztaty : ekologiczny stół: zdrowo jemy, warsztaty plastyczne, kino letnie  
„Pod Akacją”  
Obiad w barze PYSZNA, ul. Rymwida 6 
 
 
11  lipca 2019 r. (czwartek)  

Wycieczka do Kazimierza Dolnego. Zwiedzanie miasteczka, park linowy. 
Obiad w restauracji Grażyny Watras w Kazimierzu Dolnym. 
 
 
12 lipca 2019 r. (piątek) 
Warsztaty fotograficzne, taneczne, talent show, gra terenowa, zabawy i gry 
rekreacyjne w ogrodzie, ognisko z pieczeniem kiełbasek.  
Obiad w barze PYSZNA, ul. Rymwida 6.  


