
Feriada 2020
Plan zajęć i wyjazdów

20 I 
pn

Zajęcia stacjonarne
*zabawy integracyjne*

*gry stolikowe i multimedialne*

*Teatr Lalki i Aktora w Łomży
spektakl pt. „Królik Edward”*

*warsztaty teatralne*
wyjazd o godz. 10:00/powrót ok godz. 13:45

27 I
pn

21 I 
wt

McDonald's (we własnym zakresie)* 
*wyjazd do Parku Wodnego MOSiR*
wyjazd o godz. 12:00/powrót ok godz. 16:30

*Lodowisko MOSiR* 
*KFC (we własnym zakresie)*

*Park Wodny MOSiR*
wyjazd o godz. 11:00/powrót ok godz. 16:30

28 I
wt

22 I 
śr

Rozrywkowy Białystok:  60 zł/os
Stadion Miejski z salą gier i zabaw

Lodowisko BOSiR
czas wolny w Galerii Biała

seans filmowy w Kinie Helios

Zajęcia stacjonarne
*Planetarium*

*zajęcia plastyczne*

29 I
śr

23 I
cz

*Gminna Hala sportowa*
*Zajęcia kulinarne*

*Muzeum Północno-Mazowieckie*
*warsztaty muzealne*

*Kino Millenium 
film pt. „Tajni i fajni”*

wyjazd o godz. 11:00/powrót ok godz. 16:15

30 I
cz

24 I
pt

Zajęcia stacjonarne
*gry multimedialne*

*zabawy i gry stolikowe*
*zajęcia plastyczne*

FINAŁ
Wyjazd do Łomżyńskiego Parku
Krajobrazowego Doliny Narwi

*lekcja przyrodnicza i ognisko*
wyjazd o godz. 11:00/ powrót godz. 15:00

31 I
pt

Udział w zajęciach i wyjazdach organizowanych podczas ferii zimowych jest odpłatny:

I tydzień ferii – 20 zł II tydzień ferii – 60 zł

Zajęcia stacjonarne i wyjazdy dedykowane są dla dzieci od 8 roku życia, a wyjazd do
Białegostoku od 9 r.ż.. 

Zajęcia stacjonarne odbywają się w godz. 11:00 – 14:00 (oprócz dni wyjazdowych).

Na 10 min przed każdym planowanym wyjazdem należy się zgłosić na zbiórkę w sali GOK

Ilość miejsc ograniczona!!!
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Rozrywkowy Białystok
Wyjazd organizowany przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy
w dniu 22.01.2020 r.

Plan wyjazdu:
➢ 7:15 – zbiórka w GOKu

➢ 7:30 – wyjazd

➢ 9:00 – 12:00- zwiedzanie Stadionu Miejskiego oraz sala gier

i animacji                         

➢ 13:00 – 14:30 – Lodowisko BOSiR

➢ 15:00 – 16:15 – czas wolny Galeria Biała (wymagana zgoda rodzica)

➢ 16:30 – seans filmowy w Kinie Helios – projekcja filmu  

    Doktor Dolitte

➢ ok 20:00 – powrót do Piątnicy

Koszt wycieczki – 60 zł

Wyjazd dedykowany dla dzieci od 9 roku życia.

Cena wyjazdu zawiera bilet wstępu na: Stadion Miejski oraz salę gier i animacji,

Lodowisko BOSiR (wraz z wypożyczeniem sprzętu) oraz bilet na seans filmowy 

w kinie Helios.
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