
„Wakacje w mieście 2020” program zajęć

Informacja dla rodziców
I. Organizator:

● Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „AURA” w Raciborzu
II. Miejsce:

● Klub Osiedlowy „Itaka” ul. Pracy 21 tel. 32 410 45 83, +48 884 134 019
● Klub Osiedlowy „Cegiełka” ul. Żółkiewskiego 22, tel.32 415 23 56

III. Termin zajęć:
● 06.07.2020 – 14.08.2020 w godz. 9.00-15.00

IV. Program:

●  „Wakacje z X Muzą” w dniach 6-10 lipca 2020 r.
W programie: 4 wyjścia do kina „Bałtyk”  , pobyt w Parku Wodnym H2Ostróg,  
-wycieczka  do  Górskiego  Parku  Równica/  kino  7D,  zabawa  na  całorocznym  torze
saneczkowym. Wyjazd w dniu 9.07.2020, wyjazd o godz.8.00, powrót ok.16.00

● „Jak ryba w wodzie,czyli nauka pływania” w dniach 13-17 lipiec 2020 r.
W  programie:  4  dni  zajęć  z  instruktorem  na  pływalni,  zajęcia  rekreacyjno-sportowe,
-wycieczka do Tarnowskich Gór/ pobyt w Parku Wodnym , korzystanie z atrakcji obiektu.
Wyjazd w dniu 17.07.2020 o godz.9.00, powrót ok.15.00

● „Leśne echa - piękno Arboretum Bramy Morawskiej” w dniach 20-24 lipie 20 r.
W  programie:  oprowadzanie  po  Arboretum  -  osobliwości  flory,podchody  w  kompleksie
leśnym,  basen  miejski  w  Oborze,  zajęcia  rekreacyjne,  „Leśne  impresje”-  warsztaty
malowania ekotoreb na zakupy.
-wycieczka  do  Śląskiego  Ogrodu  Botanicznego  w  Mikołowie/  gra  terenowa  i  warsztaty,
ognisko z pieczeniem kiełbasek/.Wyjazd w dniu 23 lipca 2020 o godz.8.00, powrót ok.15.00

● „Vivat theatrum”  w dniach 27-31 lipiec 2020 r.
W  programie:  warsztaty  „Lalki,  kukiełki,  pacynki-animacja”,  teatrzyk  cieni,  prezentacja
„Teatr  antyczny-  tragedia  i  komedia”,  basen  miejski  w  Oborze,  wystawa  komiksu  w
Muzeum, 
-przedstawienie teatru z Krakowa i piknik w plenerze.

● „Lato w obłokach” w dniach 3-7 sierpień 2020 r.
W programie:  warsztaty modelarskie,pokaz  modeli  zdalnie sterowanych,basen miejski  w
Oborze, 
-wycieczka do Międzybrodzia Żywieckiego na  górę Żar:/ kolejka linowo-terenowa na szczyt,
panorama  Beskidu  Małego,  jez.Żywieckiego  i  Międzybrodzkiego,obserwacja  lotów
szybowców i paralotni, letni tor saneczkowy/. Wyjazd w dniu 6.08.2020 o godz.8.00

● „Podróże małe i duże” w dniach 10-14 sierpień 2020 r.
W programie: prezentacje i warsztaty z różnych stron świata”Japonia-kraj kwitnącej wiśni”,
„Remus i Romulus- legendarni założyciele Rzymu”, „Zanzibar pachnący goździkami 
i cynamonem”, konkursy, ciekawostki i atrakcje. Basen miejski w Oborze.
-  Wycieczka  do  Inwałdu  /  Park  Miniatur,  Duży  Lunapark,Warownia  Średniowieczna.
Wyjazd w dniu 12.08.2020 o godz. 8.00, powrót ok.17.00

    UWAGA: dziecko na czas trwania wycieczki/wyjścia  musi  mieć: 
●  zapewniony prowiant i napoje niegazowane, 
● odpowiedni  ubiór  do  zmiennych  warunków  pogodowych  oraz  dostosowany  do

programu       wycieczki
●  indywidualną maseczkę do osłony ust i nosa
● wyjazdy na basen miejski do Obory-1.dowóz autobusami spod Klubów Osiedlowych.2. Maseczka na

czas przewozu autobusem.3.krem faktor min.20,czapeczka na głowę, prowiant, napoje,
● wyjścia do kina – maseczka!
● Podchody w kompleksie leśnym Obora i piknik,ubranie  spryskane środkiem przeciw kleszczom!

Wszelkie  zapytania  i  uwagi  dotyczące  wypoczynku  dziecka  prosimy  zgłaszać
Organizatorowi:
1. Klub Osiedlowy „Itaka” ul. Pracy 21 , tel. +48 884 134 019 lub kierownikowi wypoczynku

● Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu lub odwołanie zajęć z przyczyn od nas niezależnych. 

*projekt dofinansowany przez Miasto Racibórz




