
 

 

 

  

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie 

zaprasza dzieci od 6 lat na: 

W   arsztaty artystyczne
Termin zajęć: 8, 15, 22 lipca 2016 r. (piątki) w godzinach 11.00 – 13.00 
Miejsce: świetlica Gimnazjum w Celestynowie, ul. Św. Kazimierza 55 

. 
  

 Gry i zabawy ruchowe 

Termin zajęć: 8, 15, 22 lipca 2016 r. (piątki) w godzinach 13.10 – 14.10 
Miejsce: sala gimnastyczna Gimnazjum w Celestynowie, ul. Św. Kazimierza 55 
Cena: 10,00 zł/os. 

   

oraz wyjazdy autokarowe: 
   

 Seans 2D pt. „Gdzie jest Dory?” w kinie CINEMA CITY  

Data: 4 lipca 2016 r. (poniedziałek)  
Zbiórka godz. 9.30, powrót ok. godz. 14.30 
Cena: 20,00 zł/os. (cena obejmuje przejazd autokarem  
oraz bilet wstępu) 
 

 Wycieczka do Maciejowic  

Data: 6 lipca 2016 r. (środa)  
W programie: 
- zwiedzanie rynku w Maciejowicach oraz spacer Doliną Środkowej Wisły 
- warsztaty „Sekrety Szkoły Rycerskiej” w muzeum T. Kościuszki 
- gra terenowa „Poszukiwanie Skarbu Kościuszki” 
- zajęcia z wypiekania podpłomyków 
- ognisko z kiełbaskami oraz wiele innych atrakcji 
Wyjazd sprzed budynku GOK godz. 9.00, powrót godz. 16.00 
Cena: 30,00 zł/os. (cena obejmuje przejazd autokarem, opiekę przewodnika,              
bilety wstępu do obiektów, prowiant na ognisko)  
 

Zabawa w Centrum Zabaw „Kolorado” w Warszawie 
Data: 11 lipca 2016 r. (poniedziałek)  
Wyjazd sprzed budynku GOK godz. 9.00, powrót godz. 15.30 
Cena: 20,00 zł/os. (cena obejmuje przejazd oraz bilet wstępu) 
 

  
   
 
 



 

 

 

 

 

 

  Zabawa w Rodzinnym Parku Tematycznym  

  „MAGICZNE OGRODY” w Janowcu 
  Data: 18 lipca 2016 r. (poniedziałek)  
  W programie: 
  - zwiedzanie parku z przewodnikiem 
  - zupa (rosół) 

  Wyjazd sprzed budynku GOK godz. 9.00, powrót godz. 16.00 
  Cena: 30,00 zł/os. (cena obejmuje przejazd autokarem, posiłek oraz bilet wstępu) 

 

 Wycieczka do Kampinoskiego Parku Narodowego 

Data: 20 lipca 2016 r. (środa)  
W programie: 
- zwiedzanie Muzeum  
- warsztaty nt. zwierząt mieszkających w puszczy 
- zwiedzanie skansenu tradycyjnego budownictwa Parku 
- quiz pt. „Człowiek w puszczy” 
- ognisko z kiełbaskami 

Wyjazd sprzed budynku GOK godz. 9.00, powrót ok. godz. 17.00 
Cena: 30,00 zł/os. (cena obejmuje przejazd autokarem, posiłek oraz bilet wstępu) 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! 

Zapisy w biurze GOK w Celestynowie przy ul. Reguckiej 1  

lub telefonicznie pod nr telefonu 22 789-71-02,  poniedziałek - piątek w godz. 10.00 – 18.00 

Deklaracje uczestnictwa oraz regulamin do pobrania w biurze GOK  

lub na stronie internetowej www.gokcelestynow.pl 

 

 

 

 

 Wycieczka do Kozienic 
   Data: 13 lipca 2016 r. (środa)    

 W programie: 
 - warsztaty „Ginące zawody” w Muzeum Regionalnym w Kozienicach 
 - zajęcia survivalowe pt. „Przetrwać w puszczy” 
 - zajęcia z łucznictwa oraz turniej o złotą strzałę Jagiełły 
 - spacer ścieżką przyrodniczą „Królewskie źródła” 
 - ognisko z kiełbaskami przy legendach Puszczy Kozienickiej  
 Wyjazd sprzed budynku GOK godz. 8.00, powrót godz. 18.00 
 Cena: 30,00 zł/os. (cena obejmuje przejazd autokarem, opiekę przewodnika,              
bilety wstępu do obiektów, prowiant na ognisko)  

 
 

 

 

 


