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                                  Wakacje 2015 r.  

                            Ośrodek Kultury w Byczynie - 2015   

                             Lato, lato, lato czeka… 
Coś dla małych i dużych z gminy Byczyna. Dla tych, przed którymi dwa miesiące letniej laby i dla tych, którzy będą się cieszyć 

nieco krótszym urlopem. Będą zajęcia plastyczne, wokalne, muzyczne, teatralne, sportowe, świetlicowe, zajęcia na basenie i oczywiście 

wiele innych atrakcji. Nie zabraknie też imprez kulturalnych tj. XXXIII Zlot Piłkarzy Weteranów i 27 Mistrzostwa Polski Oldbojów, 

Konkurs Kulinarny „Moje gotowanie”, Dożynki Wojewódzkie oraz imprez plenerowych w sołectwach gminy Byczyna.  

Informacje o tym, co dokładnie  przygotował dla Was Ośrodek Kultury w Byczynie  w czasie wakacji – 2015, znajdziecie na 

plakacie zbiorowym, oraz plakatach tematycznych zamieszczanych na bieżąco.  Śledźcie naszą stronę www.ok.byczyna.pl  i profil na 

Facebooku.     

Zajęcia tematyczne, imprezy kulturalne dla poszczególnych sołectw organizowane będą po wcześniejszych indywidualnych 

ustaleniach z Ośrodkiem Kultury w Byczynie. 

 

 Plan dowozów zorganizowanych grup dzieci i młodzieży na Basen Miejski w Byczynie opracowany zostanie po zebraniu 

dokładnych informacji od sołtysów poszczególnych wsi o liczbie dzieci zainteresowanych autobusowym dowozem na basen, oraz na 

zaplanowane wakacyjne zajęcia. 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                    Serdecznie zapraszamy      

 

         

http://www.ok.byczyna.pl/


Wycieczki rowerowe  

po gminie Byczyna 
lipiec, sierpień   

informacja o miejscu i terminie wycieczek 

 w odrębnych ogłoszeniach 

Wakacyjna  

letnia szkoła gry na keybordzie 

godz. 13:00 - 14:00 

poniedziałek 

 Ośrodek Kultury w Byczynie 

Tenis ziemny na Skateparku 

godz. 9:00 – 11:00 

wtorki, czwartki 

po dokonaniu wcześniejszych zapisów 

Potyczki szachowe 

lipiec, sierpień – informacja 

o miejscu i  terminie 

 w odrębnym ogłoszeniu 

Spotkanie z „Książką” 

dla dzieci do 10 roku życia 
czwartek  godz. 10:00 - 12:00 

Biblioteka Miejska w Byczynie 

 

 

 

   Lato, lato, lato czeka…  Lato 2015 rok… 

Oferta wakacyjna Ośrodka Kultury w Byczynie… 

 

 

                        Lekcje jazdy konnej 
                                          Pałac Gołkowice 
                                        godz. 13:00 – 15:00 - środa 

                                    

   
  

Nauka pływania dla dzieci 
Basen 

środa godz. 11:00-12:00 
w zależności od zapisów 

WAKACYJNE „PORANKI” 

        godz. 10:00-11:00 
                 piątek 
Ośrodek Kutury w Byczynie 

                                                                              Organizator: Ośrodek Kultury w Byczynie, ul. Borkowska 1, 46-220 Byczyna, tel. 77 413 41 65, strona: www.ok.byczyna.pl 
                                                           

Zajęcia taneczne 
wtorek, czwartek  

godz. 11:00-13:00 

Sala Ośrodka Kultury w Byczynie 

Wakacyjna szkółka piłki nożnej chłopców 

 na Orliku 
poniedziałek, środa, piątek 

godz. 10:00-12:00 

 

„Ahoj Przygodo” Festyn dla dzieci 

 i młodzieży 

 z gminy Byczyna na Basenie 
gry, zabawy, konkursy, prezentacje - Basen 

01 sierpnia 2015 r. 

 

Pluski na basenie  

 gry i zabawy w wodzie 
Basen czynny bezpłatnie 

 dla dzieci i młodzieży z gminy Byczyna 

(przedszkole, szkoły podstawowe, 

gimnazjalne, ponadgimnazjalne. 

Wstęp na basen po okazaniu 

 legitymacji szkolnej. 

 w miesiącach -  lipiec, sierpień  

w godz. 11:00 -19:00 

 

Zajęcia plastyczne 
poniedziałek 

godz. 13:00-15:00 

Lipiec – Basen Miejski, 

 Ośrodek Kultury w Byczynie 
 

Zajęcia wokalne - kareoke 
godz. 13:00 - 14:00 

wtorek, czwartek 

Basen Miejski lub Sala Ośrodka Kultury  

w Byczynie 

 

 

Zajęcia teatralne 

 godz. 11:00 - 13:00 

wtorek 

Basen Miejski lub Sala Ośrodka Kultury 

 w Byczynie w zależności od pogody 

 

Tenis stołowy 
lipiec, sierpień – informacja 

miejscu i  terminie 

 w odrębnym ogłoszeniu 

 Inne wakacyjne atrakcje na 

Basenie Miejskim w Byczynie: 

- turnieje siatkówki plażowej 

- pokazy mody plażowej 
- aerobic w wodzie 

 
         i wiele innych atrakcji 


