Akcja Lato - MDK Dom Harcerza
2020-06-22
Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" zaprasza na zajęcia wakacyjne - Akcja Lato.

Zapraszamy do MDK „Dom Harcerza”, ul. Reymonta18 na zajęcia wakacyjne.
Akcja Lato będzie prowadzona: od 29.06.20 do 17.07.20 i od 27.07.20 do 14.08.20 w
godzinach 8.00 – 16.00.
W programie w godz. 9.00 do 15.00 zajęcia tematyczne: muzyczne, sportowe,
taneczne, plastyczne, fotograficzno-filmowe, językowe, itp.
Wszystkie zajęcia będą się odbywać na terenie MDK „Dom Harcerza” przy ul.
Reymonta 18.
Wiek uczestników: 7- 12 lat.
Odpłatność 10 zł za dzień za osobę.
Nie zapewniamy wyżywienia, każdy uczestnik powinien mieć ze sobą posiłek,
przewidziana będzie w południe przerwa na jedzenie.
Kolejna propozycja skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym.
Chatka Małolatka zaprasza na zajęcia w dniach 29.06 – 10.07.2020. W programie
zabawy mające na celu wszechstronny rozwój oraz uspołecznienie dzieci. Ćwiczyć
będziemy pamięć, spostrzegawczość i koncentrację. Nie zabraknie też zabaw
ruchowych oraz plastyki. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach
9:00 – 14:00.
Zapisy:
Wypełniony formularz zgłoszenia można przesłać na adres lato@mdk-dh.krakow.pl
lub zgłosić osobiście w sekretariacie MDK „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18
Wpłatę należy dokonać najpóźniej 3 dni po zgłoszeniu uczestnika i przesłać
potwierdzenie przelewu na adres lato@mdk-dh.krakow.pl
Wpłaty:
Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, 30-059 Kraków, ul. Reymonta
Nr konta: 18 86 1020 2906 0000 1302 0356 7609

Ośrodek Rekreacji i Rehabilitacji „Tabun” zaprasza na odbywające się przez
całe wakacje od poniedziałku do niedzieli zajęcia jeździeckie.
Zajęcia prowadzone przez instruktorów ORiRK -„Tabun”
10 osobowe grupy

Godziny: 16 00 i 18 00
Pierwszeństwo zapisów mają stali uczestnicy zajęć.
Koszt: 30 zł za zajęcia w harmonogramie
W miarę wolnych miejsc można wziąć udział w pojedynczych zajęciach wtedy
koszt wynosi: 40 zł.
W terminach od 29.06.-03.07. i 06.07.-10.07. 2020 zapraszamy również na zajęcia
hipoterapii i rehabilitacji prowadzone przez nauczycieli ORiRK Tabun, wg.
harmonogramu obowiązującego w roku szkolnym.
Koszt zajęć
Hipoterapia 30 min. – 25 zł.
Rehabilitacja 45 min. – 25 zł.
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