
 

 

 

 

 

 
 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY Nowe Miasto nad Wartą 
 

Plan na pierwszy tydzień ferii od 16 –20 lutego: (zumba dla dorosłych bez zmian) 

 

Poniedziałek  godz.  1000 – 1300   grupa warcabowo - szachowa – przygotowanie do turnieju  
(dolna sala) 

godz. 1800 – 1900   ZUMBA  dla dzieci i młodzieży od 8 do 16 lat wstęp bezpłatny 
 

Wtorek  godz. 1000 – 1300   grupa warcabowo - szachowa – przygotowanie do turnieju 
     

Środa   godz. 1100 – 1300   Razem lepimy bałwana (przy GOK-u)  

 

Czwartek godz. 1000 – 1300   grupa warcabowo - szachowa – przygotowanie do turnieju 

godz. 1630 – 2000 HIP HOP dla dzieci i młodzieży  
 

Piątek   godz.  1000 – 1300   grupa warcabowo - szachowa – przygotowanie do turnieju  
(dolna sala) 

godz.  1600 – 1900   turniej warcabowy dla dzieci i młodzieży (dolna sala) 

 

Plan na drugi tydzień ferii od 23 – 27 lutego: (zumba dla dorosłych bez zmian) 

 

Poniedziałek  godz. 1000 – 1300  trening do turnieju tenisa stołowego (dolna sala) 
godz. 1800 – 1900   ZUMBA  dla dzieci i młodzieży od 8 do 16 lat wstęp bezpłatny 

godz. 1930 – 2200    DISCO CLUB  tylko dla dzieci i młodzieży do lat 16  

(wstęp wolny) 
 

Wtorek  godz. 1000 – 1300  trening do turnieju tenisa stołowego 

godz. 1100 – 1430   Zimowa frajda – łyżwy lub pływanie 

wyjazd na lodowisko lub basen do Śremu (przejazd gratis). 

zapisy do 20 lutego w biurze GOK-u. (konieczna pisemna zgoda rodziców) (ilość 

miejsc ograniczona - tylko 45 osób) zapłacisz tylko za bilet wstępu na lodowisko 

i wypożyczenie łyżew = 22 zł. do 2 godz. lub basen 16 zł./2 godz. 
 

Środa   godz. 1000 – 1300   trening do turnieju tenisa stołowego 

godz. 1700 – 1900 WIELKI  BALIK  DLA DZIECI 
 Clown Circus Show „Ruphert i Rico”  

 

Czwartek  godz. 1000 – 1300  trening do turnieju tenisa stołowego (dolna sala) 

godz. 1045 – 1330  Kręgle i bilard w Żerkowie (2 godz.) 

zapisy do 20 lutego w biurze GOK-u, tylko 45 miejsc)  
(konieczna pisemna zgoda rodziców) 

Koszt przejazdu i wynajmu torów pokrywa GOK 

godz. 1630 – 2000 HIP HOP dla dzieci i młodzieży  
 

Piątek   godz. 1000 – 1300    trening do turnieju tenisa stołowego (dolna sala) 

godz. 1045 – 1630    wyjazd do                            Malta w Poznaniu 

zapisy do 20 lutego w biurze GOK-u. (konieczna pisemna zgoda rodziców)  

odpłatność 30 zł. (bilet i przejazd) (ilość miejsc ograniczona - tylko 45 osób) 

godz. 1600 – 1900    turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży 

    

 

 Zapraszamy 


