
     WAKACJE 2017 z GOK i S-em 

 
    

 

 

 

Lipiec  
11.07. wt. - KINO + NIESPODZIANKA – aktualna nowość kinowa – wyjazd godz. 9:00, koszt 25zł 

13.07. czw. - MIASTECZKO WESTERNOWE – ŻORY - proponowane przez miasteczko atrakcje przybliżą 

kultowe miejsca i zwyczaje panujące na Dzikim Zachodzie. Dzięki niej każdy może choć na chwilę przenieść się w 

świat szeryfów, rewolwerowców i poszukiwaczy złota, znanych dotąd jedynie z westernów – (wycieczka 

całodniowa) -wyjazd godz. 8:00, koszt 40zł 

18.07. wt. – KOPALNIA SOLI W BOCHNI + WARSZTATY EDUKACYJNE „Królestwo Skarbnika” – 

wyjazd godz. 9:00, koszt 40 zł 

20.07.  czw. – DINOZATORLAND + PARK BAJEK + PARK MITOLOGII + ZWIEDZANIE DOMU DO 

GÓRY NOGAMI + KINO 5D – wyjazd godz. 9:00, koszt 40zł 

25.07. wt. – ZAMEK w ŁAŃCUCIE – (wycieczka całodniowa) Jedna z najpiękniejszych rezydencji 

arystokratycznych w Polsce (zwiedzimy przepiękny zamek, wozownię, stajnię i oranżerię) – wyjazd godz. 8:00, 

koszt 20zł 

27.07.  czw. - KINO + NIESPODZIANKA – aktualna nowość kinowa – wyjazd godz. 9:00, koszt 25zł 

 

 

Sierpień 
01.08. wt. – OGRODZIENIEC - RODZINNY PARK ROZRYWKI – wyjazd godz. 9:00, koszt 35 zł 

03.08. czw. – KINO + NIESPODZIANKA – aktualna nowość kinowa – wyjazd godz. 9:00, koszt 25zł 

08.08. wt. – OGRÓD ZOOLOGICZNY w KRAKOWIE - wyjazd godz. 9:00, koszt 25zł 

10.08. czw. –  PARK MINIATUR INWAŁD - wyjazd godz. 9:00, koszt 35zł 

17.08. czw. - LETNIE WARSZTATY W OSIKOWEJ DOLINIE zakończone pieczeniem kiełbasek. Warsztaty te 

to wyjątkowa forma nauki i zabawy rozwijająca kreatywność i zdolności manualne. Mali artyści będą mogli 

własnoręcznie wykonać  pracę z wiórków drewna osikowego – wyjazd godz. 9:00, koszt 35zł  

22.08. wt. – SZCZYRZYC – WIOSKA  INDIAŃSKA  – przewidziane atrakcje: poznanie kultury indiańskiej, 

ognisko z pieczeniem kiełbasek, pamiątkowe zdjęcia, wyjazd godz. 9:00, koszt 35 zł 

24.08. – czw. – ENERGYLANDIA  – Rodzinny Park Rozrywki w Zatorze – wyjazd parking przy GOKiS,  

godz. 9:00, grupa wiekowa 14 – 16 lat, koszt 60zł 

29.08. – wt. - KINO + NIESPODZIANKA – aktualna nowość kinowa – wyjazd godz. 9:00, koszt 25zł 

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!! 

 

Wtorki i czwartki to tradycyjnie dni wycieczkowe. Każdorazowo wyjeżdżamy z Będkowic , zabierając kolejno 

dzieci z przystanków aż do Modlnicy. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest dokonanie wpłaty i podpisanie 

oświadczenia. Zapisy i wpłaty na wyjazdy i zajęcia  przyjmowane są od 28 czerwca w: poniedziałki i piątki: 

kasa czynna w godz. 8:00 – 15:30 i środy w godz. 10:00 do 17:30. W razie niejasności prosimy o kontakt tel. 

12 419-19-21 lub mailowy gokis@wielka-wies.pl. Organizator  zastrzega sobie prawo zmian w przypadku 

wystąpienia przyczyn niezależnych od organizatora. 

mailto:gokis@wielka-wies.pl


SIERPNIOWE  ZAJĘCIA SPORTOWE – ZAJĘCIA BEZPŁATNE 

Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach wiekowych:  

Grupa młodsza – szkoła podstawowa, Grupa starsza – gimnazjum i starsi  
Środy – Hala GOKiS – (9.08.,16.08.,23.08.,30.08.) 

Grupa młodsza: godz.9:00-11:00, Grupa starsza: 11:00-13:00 

Piątki - orlik przy szkole w Modlniczce – (11.08.,18.08.,25.08.) 

Grupa młodsza i starsza: godz. 10:00-12:00 

ŚCIANKA WSPINACZKOWA –  

Poniedziałki – Hala GOKiS – (7.08.,14.08., 21.08.,28.08.) 

Grupa młodsza: godz.14:40-16:40 Grupa starsza: 16:40-18:40                         

 

  „AKADEMIA ODKRYWCY” - ZAJĘCIA STACJONARNE W GOKIS -                                                                           

w godz. 11:00-13:00, koszt 15zł/za zajęcia/zapisy i wpłaty do końca lipca/ 

Tematy zajęć: 

 02.08. – Kartka z życia codziennego 

 Czy frytki rosną na drzewach? Jak widzi niewidomy? Czy pieniądze biorą się 

z bankomatu? 

 09.08. – Jak to możliwe? Eksperymenty 

 Lód w lecie? Po co komu drożdże? Niezwykłe właściwości balonów. Znikający 

atrament. 

 16.08. – Ziemskie zjawiska 

 Skąd się biorą kolory? Skąd się bierze wiatr? Dlaczego czasem ziemia się 

trzęsie? 

 23.08. – Zwierzęce zwyczaje 

 Czy tygrys może być wegetarianinem? Dlaczego niektóre ptaki nie potrafią 

latać? Czy można rozmawiać z kotami? Kto rządzi w Afryce? 

 30.08. – Kim będziesz jak dorośniesz? Nietypowe zawody 

 Radiowiec, Trener personalny, Weddingplanerka, Archeolog, paleontolog 

 

 WARSZTATY ARTYSTYCZNE „NA TROPIE SZTUKI” – prowadzone przez Małopolski 

Instytut Teatralny /warsztaty bezpłatne/ dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. 

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku 17-28.07.2017 w godz. 9.00-15.00  

na terenie Szkoły Podstawowej w Białym Kościele – /ilość miejsc ograniczona/zapisy od 

28 czerwca w Gokis/ 

Tematy zajęć: 

wspólne przygotowywanie spektaklu zajęcia plastyczne tropienie lokalnych historii 

spacer detektywistyczny po Krakowie gry i zabawy ruchowe 

Finałowy pokaz efektów pracy warsztatowej przewidziany jest na 29.07.2017 (sobota). 

GORĄCO ZAPRASZAMY 


