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Choszczno - Ferie zimowe 2019
23.01.2019.

CHOSZCZNO. Już tylko kilka dni pozostało do rozpoczęcia ferii. Dla dzieci, które pozostaną w mieście i
tych, które w tym czasie będą tu odpoczywać, specjalną ofertę przygotowały choszczeńskie instytucje.
Centrum Rekreacyjno-Sportowe zaprasza do Wodnego Raju na naukę pływania i nurkowania oraz treningi
w badmintona i tenisa stołowego. Choszczeński Dom Kultury proponuje naukę tańca, śpiewu, zajęcia
plastyczne oraz teatr i kino. W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędą się m.in. warsztaty dekoratorskie,
trening jogi i spotkanie autorskie z KAMILĄ WOLSKĄ. Tu znajdziecie pełny program na najbliższe dwa
tygodnie. (tk)

Ferie zimowe Choszczno 2019

26-27.01.2018

sobota i niedziela

CHDK &ndash; &bdquo;Ferie zimowe&rdquo; Turniej Szachowy o puchar dyrektora ChDK
(rozpoczęcie, sobota - godz. 8.00)

28.01.2019

poniedziałek

CHDK &ndash; 12.00 &ndash; 14.00 - Zimowe Studio Wokalne (zajęcia w sali muzycznej)
MBP &ndash;

12.00 &ndash; 14.00 - Warsztaty dekoratorskie (zajęcia dla grupy 10-osobowej,

12-15 lat, zapisy do 23 stycznia w oddziale dla dzieci lub tel. 95 765 22 39)
CRS &ndash;

11.00 &ndash; 13.00 - Nauka pływania z instruktorem (zajęcia prowadzi
Andrzej Zakrzewski)

29.01.2019

wtorek

CHDK &ndash; 10.00 &ndash; 11.00 &ndash; Kraina tańca (zajęcia taneczne dla dzieci SP kl. I-III)
11.00 &ndash; 12.00 &ndash; Warsztaty tańca współczesnego (dla kl. IV SP i powyżej)
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11.00 &ndash; 12.30 &ndash; &bdquo;Pingwiny z tęczowej krainy&rdquo; (zajęcia w pracowni
plastycznej)
CRS &ndash;

11.00 &ndash; 13.00 &ndash; Podstawy nauki nurkowania z instruktorem (zajęcia
prowadzi Mirosław Wadecki)

30.01.2019

środa

CHDK &ndash; 12.00 &ndash; 14.00 - Zimowe Studio Wokalne (zajęcia w sali muzycznej)
13.00 &ndash; Teatr Małego Widza &bdquo;Lodowa kraina&rdquo; (spektakl dla dzieci teatru
&bdquo;Krak &ndash; Art&rdquo; Kraków, wstęp wolny)
MBP &ndash;

12.00 &ndash; 14.00 - Warsztaty dekoratorskie (kontynuacja zajęć)

CRS &ndash;

11.00 &ndash; 13.00 - Nauka pływania z instruktorem (zajęcia prowadzi Andrzej
Zakrzewski)

31.01.2019

czwartek

CHDK &ndash; 11.00 &ndash; 12.30 - &bdquo;Bajkowe zimowe drzewo&rdquo; (zajęcia plastyczne)
break

13.00 &ndash; 14.30 - &bdquo;Taniec połamaniec&rdquo; (zajęcia taneczne hip &ndash; hop i
Dance)

MBP &ndash;
dzieci w

12.00 &ndash; 13.00 &ndash; Kropka &ndash; kreska (zajęcia literacko - plastyczne dla
wieku 7-10 lat)

CRS &ndash;

11.00 &ndash; 13.00 - Gry i zabawy w wodzie podstawy nauki nurkowania
(zajęcia prowadzą Mieszko Burzyński, Mirosław Wadecki)

1.02.2019

piątek

CHDK &ndash; 10.00 &ndash; 11.00 &ndash; Kraina tańca (zajęcia taneczne dla dzieci SP kl. I-III)
11.00 &ndash; 12.00 &ndash; Warsztaty tańca współczesnego (dla kl. IV SP i powyżej)
MBP &ndash;

12.00 &ndash; 13.00 &ndash; Zakończenie warsztatów dekoratorskich

CRS &ndash;

11.00 &ndash; 13.00 &ndash; Nauka pływania z instruktorem (zajęcia prowadzi Aneta
Parol)
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2.02.2019

sobota

CHDK &ndash; Kino na Ferie:
14.00 &ndash; &bdquo;Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru&rdquo;
15.45 &ndash; &bdquo;Chłopiec z burzy&rdquo; (kino familijne)
(bilet ulgowy: 14 zł, bilet normalny: 18 zł)

4.02.2019

poniedziałek

CHDK &ndash; 11.00 &ndash; 12.00 &ndash; Klub Młodego Detektywa (zajęcia przygotowane przez
Komendę Powiatową Policji w Choszcznie)
12.00 &ndash; 14.00 &ndash; Zimowe Studio Wokalne (zajęcia w sali muzycznej)
CRS &ndash;

11.00 &ndash; 13.00 &ndash; Treningi badmintona i tenisa stołowego (zajęcia
prowadzi Bartłomiej Drewicz)

5.02.2019

wtorek

CHDK &ndash; 10.00 &ndash; 11.00 &ndash; Kraina tańca (zajęcia taneczne dla dzieci SP kl. I-III)
11.00 &ndash; 12.00 &ndash; Warsztaty tańca współczesnego (dla kl. IV SP i powyżej)
11.00 &ndash; 12.30 &ndash; &bdquo;Zimowa czapka czarodzieja&rdquo; (zajęcia plastyczne)
CRS &ndash;

11.00 &ndash; 13.00 &ndash; Treningi badmintona i tenisa stołowego (zajęcia
prowadzi Bartłomiej Drewicz)

6.02.2019

środa

CHDK &ndash; 12.00 &ndash; 14.00 &ndash; Zimowe Studio Wokalne (zajęcia w sali muzycznej)
11.00 &ndash; 12.30 &ndash; &bdquo;Pejzaż zimowy&rdquo; (zajęcia w pracowni plastycznej)
MBP &ndash;

10.00 &ndash; 11.00 oraz 11.30 &ndash; 12.30 - Joga dla dzieci (zajęcia w dwóch
grupach 15-osobowych, zapisy do 30.stycznia w oddziale dla dzieci lub

telefoniczne: 95 765 22 39)
CRS &ndash;

11.00 &ndash; 13.00 &ndash; Treningi badmintona i tenisa stołowego (zajęcia
prowadzi Bartłomiej Drewicz)

7.02.2019
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CHDK &ndash; 13.00 &ndash;

Teatr Małego Widza &bdquo;Królewna Śnieżka i siedmiu

krasnoludków&rdquo; (spektakl dla dzieci teatru &bdquo;Krak &ndash;

Art&rdquo;

Kraków, wstęp wolny)
13.00 &ndash; 14.30 &ndash; &bdquo;Taniec połamaniec&rdquo; (zajęcia taneczne hip &ndash;
hop i break
Dance)
CRS &ndash;

11.00 &ndash; 13.00 &ndash; Treningi badmintona i tenisa stołowego (zajęcia
prowadzi Bartłomiej Drewicz)

8.02.2019

piątek

CHDK &ndash; 10.00 &ndash; 11.00 &ndash; Kraina tańca (zajęcia taneczne dla dzieci SP kl. I-III)
11.00 &ndash; 12.00 &ndash; Warsztaty tańca współczesnego (dla kl. IV SP i powyżej)
MBP &ndash;

11.00 &ndash; 12.00 &ndash; Kraina różowego nieba (spotkanie autorskie z KAMILĄ
WOLSKĄ, autorką książki o przygodach wesołego, zwinnego i
odważnego &bdquo;Motyla Marcela&rdquo;, zapisy do 30 stycznia w oddziale
dla dzieci lub telefoniczne: 95 765 22 39)

CRS &ndash;

11.00 &ndash; 13.00 - Zawody badmintona i tenisa stołowego (dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
prowadzi Bartłomiej Drewicz)

*Na zajęcia taneczne w CHDK prosimy przynieść strój sportowy i zmienne obuwie

*Udział we wszystkich zajęciach w MBP jest bezpłatny. Jednak na niektóre z nich należy zapisać się
dzwoniąc pod nr tel.: 95 765 22 39 lub odwiedzając nasz Oddział dla Dzieci

*W okresie ferii wejście na pływalnię, nauka pływania i nurkowania dla dzieci i młodzieży szkolnej płatne
3 zł/godz., dzieci do lat 10 na pływalni muszą się znajdować pod opieką osoby dorosłej
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