
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

zaprasza DZIECI w wieku od 6 lat na: 
 

MINI KURS młodego artysty (warsztaty malarskie, decoupage, filc) 
 

Miejsce: sala Zespołu Szkół w Celestynowie ul. Św. Kazimierza 55 

Termin:  

1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 lipca 2015 r.  

godz. 11.00-13.00 

Instruktorzy: Magdalena Trzaskowska, Magdalena Tarańczuk 

Cena: 30 zł/os. za 8 spotkań  

 
 

MINI KURS młodego sportowca  
(konkursy zręcznościowe, gry i zabawy drużynowe) 
 

Miejsce: sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Celestynowie ul. Św. Kazimierza 55 

Termin:  

1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 lipca 2015 r. 

godz. 13.10-14.10 

Instruktorzy: Jolanta Czernik, Mateusz Hajdacki, Daniel Wiącek 

Cena: 10 zł/os. za 8 spotkań  

 

 

MINI KURS młodego podróżnika (wyjazdy autokarowe) 
 

 

          07.07.15 r. (wtorek)  
 

Centrum Zabaw dla Dzieci KOLORADO w Warszawie 

koszt wyjazdu 20 zł/os. (autokar + bilet wstępu + napój)  

wyjazd sprzed budynku GOK godz. 9.30, powrót ok. godz.15.30  

 

 



 

 

 

          09.07.15 r. (czwartek)  
 

Stadion Narodowy w Warszawie: trasa ekskluzywna (zwiedzanie  szatni, ławek 

zawodników, loży VIP, trasy piłkarza, trybun, punktu widokowego) 

koszt wyjazdu 20 zł/os. (autokar + bilet wstępu + przewodnik)  

wyjazd sprzed budynku GOK godz. 9.45, powrót ok. godz. 14.00 
 

          14.07.15 r. (wtorek)  
 

Kino Cinema City Sadyba w Warszawie  

Film animowany 2D pt. „W głowie się nie mieści” 

Premiera: 1 lipca 2015 r. 

koszt wyjazdu 20 zł/os. (autokar + bilet wstępu)  

wyjazd sprzed budynku GOK godz. 10.30, powrót ok. godz. 15.00 
 

           16.07.15 r. (czwartek)  
 

- Pijalnia Czekolady E. Wedel w Warszawie 

Warsztaty czekoladowe: dekorowanie Torcika Wedlowskiego, degustacja mlecznej 

czekolady z bitą śmietaną 

- Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie – zwiedzanie  

ekspozycji z przewodnikiem 

koszt wyjazdu 35 zł/os. (autokar + bilety wstępu + przewodnik + warsztaty czekoladowe) 

wyjazd sprzed budynku GOK godz. 10.00, powrót ok. godz. 15.00 
 

           21.07.15 r. (wtorek) 
 

Gospodarstwo Agroturystyczne w ZOFININIE „Od ziarenka do bochenka” 

W programie: 

- zwiedzanie gospodarstwa: zwierzęta hodowlane, maszyny oraz urządzenia rolnicze,  

- gry i zabawy: przejażdżka wozem, skoki na trampolinach, warzywne wyścigi,                   

układnie rolniczych puzzli, słomiany labirynt, itp. 

- ognisko 

koszt wyjazdu 35 zł/os. (autokar + bilet wstępu + kiełbaska + pieczywo)  

wyjazd sprzed budynku GOK godz. 8.30, powrót ok. godz. 15.30 
 

           23.07.15 r. (czwartek) 
 

Gospodarstwo Agroturystyczne „KURKOWO” w Rudzie Tarnowskiej 

W programie:  

- zwiedzanie gospodarstwa 

- warsztaty cukiernicze „Fabryka Słodyczy” – robimy lizaki 

- bańkowe szaleństwo - puszczanie baniek mydlanych 

- gry, zabawy, konkursy z animatorem 

- grill 

koszt wyjazdu 35 zł/os. (autokar + bilet wstępu + warsztaty cukiernicze + kiełbaska                      

i pieczywo), wyjazd sprzed budynku GOK godz. 9.00, powrót ok. godz. 15.00        
 

 

  
 

ZAPISY w GOK w Celestynowie ul. Regucka 1,  od pn. do pt. w godz. 10.00-18.00,  

tel. 22 789 71 02    e-mail: gokcelestynow@op.pl      www.gok.itsmedia.pl 

mailto:gokcelestynow@op.pl
http://www.gok.itsmedia.pl/

