
SAN DIAS COMMUNITY CENTER

A three week summer camp for kids ages 8 to 12

Camp Fee is $300 per camper.

For registration, visit www.reallygreatsite.com or

drop by the San Dias Community Center.

"Wakacje w mieście 2019"
Harmonogram zajęć

Szkoła Podstawowa nr 2
        02,03,04,09,10,11. 07.2019 r.- gry zespołowe 

sala gimnastyczna, godz. 10:00-14:00

Szkoła Podstawowa nr 4

od 01 do 31.07.2019 r.( poniedziałki, środy, 
piątki) zajęcia sportowe,boisko 
wielofunkcyjne, godz.17:00-19:00

od 02 do 23.08.2019 r.( poniedziałki, środy,
piątki) zajęcia sportowe,boisko
wielofunkcyjne, godz.17:00-19:00

Szkoła Podstawowa nr 1

24,25,26.06.2019 r.- gry i zabawy z elementami 
piłki siatkowej i koszykowej, sala 
gimnastyczna, godz.9:00-13:00

         25,26,27.06.2019 r.- turniej piłki nożnej,
boisko szkolne, godz.9:00-13:00
01,02.07.2019 r.- piłka nożna i koszykowa,
Orlik SP3, godz.9:00-13:00
02.07.2019 r.- warsztaty fotograficzne, 
godz.9:00-14:00
03.07.2019 r.- piłka nożna i koszykowa, Orlik
SP3, godz. 9:00-13:00

03.07.2019 r.- gry i zabawy z elementami piłki
siatkowej i koszykowej, sala gimnastyczna,
godz. 9:00-13:00

03.07.2019 r.- gry i zabawy relaksacyjne,
godz. 9:00-13:00

03.07.2019 r.- gry i zabawy w terenie,
godz.9:00-14:00

04,05.07.2019 r.- gry i zabawy z elementami 
piłki siatkowej i koszykowej, sala 
gimnastyczna, godz. 9:00-13:00

24,26,28.06.2019 r.- zajęcia rekreacyjno-
sportowe, godz. 10:00-12:00

Szkoła Podstawowa nr 3

25,27.06.2019 r., 01.07.2019 r.- zajęcia 
plastyczne, godz. 10:00-12:00

24,26,28.06.2019 r.- zajęcia szachowe,
godz. 10:00-12:00



Miejski Dom Kultury
28.06.2019 r.- wakacyjny baśniowy bal, 6-12 lat,
Jatki, godz. 17:00 - 19:00

02.07.2019 r.- warsztaty taneczne, MDK
godz. 11:00 - 12:00 grupa podstawowa i godz.
 12:00 - 13:30 grupa zaawansowana 
04.07.2019 r.- warsztaty - projektowanie masek 7-
12 lat, MDK, godz. 11:00 - 13:00

01,08,15,22,29.07.2019 r.- Jam z gitarą, Stara
Elektrownia, godz. 10:00 - 14:00

08-09.07.2019 r.- warsztaty teatralne, Stara
Elektrownia, godz.11:00 - 13:00
11-12.07.2019 r.- warsztaty z robotyki, MDK,
godz.11:00 6-8 lat, godz.12:30 9-12 lat - opłata 5 zł
16.07.2019 r.- teatrzyk na świeżym powietrzu,
Ogródek Jordanowski, godz.11:00
17-18.07.2019 r.- warsztaty kreatywne, MDK,
godz.11:00 7-9 lat, godz.12:30 10-12 lat
22.07.2019 r.- warsztaty tańca ludowego, 6-12 lat, 
MDK, godz. 11:00
24.07.2019 r.- wakacyjne spotkania z ceramiką,
6-10 lat, MDK, godz.11:00 - 12:00 - opłata 5 zł
25.07.2019 r.- wakacyjne spotkania z ceramiką,
11-20 lat, MDK, godz.12:00 - 14:00 - opłata 5 zł
26.07.2019 r.- spotkanie z garncarzem, Ogródek
Jordanowski, godz.14:00 - 18:30

29.07-02.08.2019 r.
       05-09.08.2019 r.        

19-23.08.2019 r.

27.08.2019 r.- Mam Talent, 
         Ogród MBP, godz. 17:00

Miejska Biblioteka Publiczna
04.07.2019 r.- wakacyjne podróże-
Afryka- zajęcia interaktywne, 
ogród MBP godz. 11:00-13:00
11.07.2019 r.- wakacyjne podróże-
Australia- zajęcia interaktywne, 
ogród MBP godz. 11:00-13:00
18.07.2019 r.- Moje miejsce na ziemi-
warsztaty 
ogród MBP godz. 11:00-13:00
25.07.2019 r.- nietypowa lekcja 
przyrody- spotkanie z weterynarzem,
ogród MBP godz. 11:00-13:00
01.08.2019 r.- wakacyjne podróże-
Ameryka Płn.- zajęcia interaktywne, 
ogród MBP godz. 11:00-13:00
08.08.2019 r.- wakacyjne podróże-
Ameryka Płd.- zajęcia interaktywne,
ogród MBP godz. 11:00-13:00
22.08.2019 r.- wakacyjne podróże-
Azja- zajęcia interaktywne, ogród
MBP godz. 11:00-13:00
29.08.2019 r.- wakacyjne podróże-
Europa- zajęcia interaktywne, 
ogród MBP godz. 11:00-13:00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
24-28.06.2019 r. - półkolonie z MOSiR- I turnus, 
01-05.07.2019 r.     - półkolonie z MOSiR- II turnus, 
08-12.07.2019 r.   - półkolonie z MOSiR- III turnus, 
15-19.07.2019 r.  - półkolonie z MOSiR- IV turnus, 

Harmonogram może ulec zmianie. Aktualizacje dostępne na stronach internetowych 
          miejskich jednostek.

Bilet wakacyjny dla dzieci i młodzieży na basen, 
korty oraz kręgielnie. 
Bilet wakacyjny na boisko wielofunkcyjne
OMEGA, na obiekcie wyznaczone są boiska do
gry w tenisa ziemnego, piłkę nożną oraz
koszykówkę 3x3.
Hala sportowa przy ul. Trębickiego i
Warchalskiego oraz boisko plażowe do siatkówki
dla grup zorganizowanych - bezpłatnie.

Miasto
Ostrów
Mazowiecka

13-14.07.2019 r.  - turniej deblowy, korty
27-28.07.2019 r. - turniej singlowy,korty
10-11.08.2019 r.  - turniej singlowy, korty
24-25.08.2019 r.  - turniej deblowy, korty

półkolonie 
opłata


