
 
 

WAKACJE 2013 
 
 

LIPIEC 
 
01.07.2013 – 03.07.2013 godz. 11.00 – malowanie na tkaninach, warsztaty  
04.07.2013 godz. 12.00 – filmowy czwartek, czyli projekcja bajki dla dzieci 
06.07.2013 godz. 20.00 – Summer Disco – taneczne lato z muzyką mechaniczną 
08.07.2013 – 10.07.2013 godz. 11.00 – malowanie na tkaninach, warsztaty 
11.07.2013 godz. 12.00 - filmowy czwartek, czyli projekcja filmu dla młodzieży 
12.07.2013 godz. 10.00 – wyjazd na basen (na zapisy) 
16.07.2013 godz. 11.00 – malowanie twarzy na świetlicy w Klikowie 
16.07.2013 godz. 11.00 – wokalne popisy dzieci na świetlicy w Borowem 
17.07.2013 godz. 11.00 – malowanie twarzy na świetlicy w Czyżówku 
17.07.2013 godz. 11.00 – wokalne popisy dzieci na świetlicy w Koninie Żagańskim 
18.07.2013 godz. 12.00 - filmowy czwartek, czyli projekcja bajki dla dzieci 
22.07.2013 – 26.07.2013 godz. 11.00 – warsztaty fotografii, a urządzenia mobilne – 
IPHONE, IPAD, TABLET i inne 
29.07.2013 godz. 16.00 – Zumba dla dzieci pod chmurką 
25.07.2013 godz. 12.00 –  filmowy czwartek, czyli projekcja filmu dla młodzieży  
31.07.2013 godz. 11.00 – warsztaty plastyczne - barwienie tkanin metodą batiku 
 
SIERPIEŃ 
 
01 – 02.08.2013 – warsztaty plastyczne - barwienie tkanin metodą batiku 
06.08.2013 – malowanie twarzy i wokalne popisy dzieci na świetlicy w Czernej 
07 – 09.08.2013 – warsztaty plastyczne - barwienie tkanin metodą batiku 
11.08.2013 godz. 19.00 – XVI FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ 
IŁOWA 2013 
12.08.2013 godz. 11.00 – wokalne popisy dzieci i malowanie twarzy na świetlicy w 
Klikowie 
18.08.2013 godz. 19.00 – XVI FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ 
IŁOWA 2013 
19.08.2013 – 23.08.2013 godz. 11.00 – warsztaty taneczne hip hop dla dzieci i 
młodzieży (na zapisy) 
20.08.2013 godz. 11.00 – wokalne popisy dzieci i malowanie twarzy na świetlicy w 
Czyżówku 
21.08.2013 godz. 10.00 – wyjazd do kina na film w 3D (na zapisy) 
25.08.2013 godz. 19.00 – XVI FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ 
IŁOWA 2013 
30.08.2013 godz. 10.00 – wyjazd dzieci do Czyżówka – agroturystyka z ogniskiem, 
konie ( na zapisy) 
31.08.2013 godz. 13.00 – DOŻYNKI GMINNE w Koninie Żagańskim 
 
 
 



ORLIK 2013 
 

Harmonogram korzystania z boiska w miesiącach lipcu i sierpniu 
sobota – niedziela w godz. 13.00 – 21.00 
wtorek – piątek w godz. 14.00 – 20.00 
 
02.07.2013, godz. 15.00 - wyścigi rzędów, gry w ringo, piłkę nożną, siatkówkę, 
badmintona, koszykówkę, konkurencje zwinnościowo – zręcznościowe. Program 
zostanie dostosowany do wieku i liczebności grup. 
 
01.08.2013, godz. 15.00 - wyścigi rzędów, gry w ringo, piłkę nożną, siatkówkę, 
badmintona, koszykówkę, konkurencje zwinnościowo – zręcznościowe. Program 
zostanie dostosowany do wieku i liczebności grup. 
 
22.08.2013,  godz. 15.00 - wyścigi rzędów, gry w ringo, piłkę nożną, siatkówkę, 
badmintona, koszykówkę, konkurencje zwinnościowo – zręcznościowe. Program 
zostanie dostosowany do wieku i liczebności grup. 


