
 

 

Harmonogram imprez w ramach akcji „Zima  w mieście 2015r.” w Szkole Podstawowej nr 31 , Ul. Kobiałka 49 
 

 

DATA: 

 

 

GRUPA I 

 

GRUPA II 

 

GRUPA III 

 

GRUPA IV 

 

GRUPA V 

 

GRUPA VI 

 

GRUPA VII 

 

19.01. 

pon 

8.30 – 13.30 – wyjazd do Centrum 

Rozrywki „Hula – Kula” Ul. Dobra 56/66 

Obiad – ok.13.30 

Po obiedzie: zajęcia sportowe i tematyczne 

 

20.01 

wt 

 

8.30 – 12.30 – wyjazd do BOK Ul. Van Gogha1 na przedstawienie Teatru Odskocznia 

  pt. „Prot i Filip” (na podstawie wierszy J. Brzechwy i J.Tuwima) 

Obiad – ok.13.00 

Po obiedzie: zajęcia sportowe i tematyczne 

 

 

9.00 – 12.00 – wyjazd na pływalnię Polonez 

ul. Łabiszyńska 20 

Obiad – ok.13.00 

Po obiedzie: zajęcia sportowe i tematyczne 

 

21.01 

śr 

 

 

 

9.00 – 12.00 – wyjazd na pływalnię Polonez 

ul. Łabiszyńska 20 

Obiad – ok.13.00 

Po obiedzie: zajęcia sportowe i tematyczne                                         

 

09.00 – 12.00 – wyjazd na lodowisko 

ul. Łabiszyńska 20 
Obiad – ok.13.00 

Po obiedzie: zajęcia sportowe i tematyczne 

8.30 – 12.30 – wyjazd  

na zajęcia sportowe – 

ścianka 

wspinaczkowa  

Ul. Strumykowa 21 

Obiad – ok.13.30 

Po obiedzie: zajęcia 

sportowe  

i tematyczne 

 

22.01. 

czw 

 

 

10.00 – 13.00 – wyjazd na lodowisko 

ul. Łabiszyńska 20 
Obiad – ok.13.00 

Po obiedzie: zajęcia sportowe i tematyczne 

 

9.00 – 12.00 – wyjazd 

na pływalnię Polonez 

ul. Łabiszyńska 20 

Obiad – ok.13.00 

Po obiedzie: zajęcia 

sportowe i tematyczne                                         
 

 

8.30 – 13.00 – wyjazd do Multicentrum  

Ul. Porajów 14 

Obiad – ok.13.30 

Po obiedzie: 

zajęcia sportowe i tematyczne 

10.00 – 13.00 – 

wyjazd na lodowisko 

ul. Łabiszyńska 20 
Obiad – ok.13.00 

Po obiedzie: zajęcia 

sportowe i tematyczne 

 

23.01 

pt 

 

8.30 – 14.00 – wyjście do Kina ”KINOTEKA” 

Na film pt. „Bella i Sebastian” 

Obiad – ok.14.00 

Po obiedzie: zajęcia sportowe i tematyczne 

Kierownik wypoczynku zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w  harmonogramie imprez w trakcie trwania akcji. 



Harmonogram imprez w ramach akcji „Zima  w mieście 2015r.” w Szkole Podstawowej nr 31 , Ul. Kobiałka 49 
 

 

DATA: 

 

 

GRUPA I 

 

GRUPA II 

 

GRUPA III 

 

GRUPA IV 

 

GRUPA V 

 

GRUPA VI 

 

GRUPA VII 

 

26.01. 

pon 

 

8.30 – 12.30 – wyjazd do BOK Ul. Van Gogha1   

na film pt . „Pszczółka Maja” 

Obiad – ok.13.00 

Po obiedzie: zajęcia sportowe i tematyczne 

 

 

8.30 – 12.30 – wyjazd  na zajęcia sportowe – 

ścianka wspinaczkowa  

Ul. Strumykowa 21 

Obiad – ok.13.30 

Po obiedzie: zajęcia sportowe i tematyczne 

 

 

8.00 – 13.00 – wyjazd do ZOO 
Obiad – ok.13.30 

Po obiedzie: zajęcia sportowe i tematyczne 

 

 

 

27.01 

wt 

 

10.00 – 13.00 – wyjazd na pływalnię Polonez 

ul. Łabiszyńska 20 

Obiad – ok.13.30 

Po obiedzie: zajęcia sportowe i tematyczne 

          (alternatywnie - 9.00 – 12.30 – wyjazd do Wyp. 124 „Zielona” Ul. Berensona 38) 

 

 

09.00 – 12.00 – wyjazd na lodowisko 

ul. Łabiszyńska 20 
Obiad – ok.13.00 

Po obiedzie: zajęcia sportowe i tematyczne 

 

28.01 

śr 

 

 

 

09.00 – 12.00 – wyjazd na lodowisko 

ul. Łabiszyńska 20 
Obiad – ok.13.00 

Po obiedzie: zajęcia sportowe i tematyczne 

 

9.00 – 12.00 – wyjazd na pływalnię Polonez 

ul. Łabiszyńska 20 

Obiad – ok.13.00 

Po obiedzie: zajęcia sportowe i tematyczne 

 

29.01. 

czw 

 

 

8.30 – 13.30 – wyjście do Kina ”KINOTEKA” 

Na film pt. „Paddington”” 

Obiad – ok.14.00 

Po obiedzie: zajęcia sportowe i tematyczne 
 

 

30.01 

pt 

 
8.30 – 13.00 – wyjazd do Multicentrum  

Ul. Porajów 14 

Obiad – ok.13.30 

Po obiedzie: zajęcia sportowe i tematyczne 

 

 
8.30 – 12.30 – wyjazd do BOK Ul. Van Gogha1   

na film pt . „Rysiek Lwie Serce” 

Obiad – ok.13.00 

Po obiedzie: zajęcia sportowe i tematyczne 

 

Kierownik wypoczynku zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w  harmonogramie imprez w trakcie trwania akcji. 


