Lato w Mieście i Gminie Łosice
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć, warsztatów i innych atrakcji, które
odbywać się będą przez całe lato w Mieście i Gminie Łosice

Lato w Mieście Łosice
Wakacyjne Warsztaty Plastyczne:
8-9 lipca i 26-27 lipca w godz. 10:00-12.:00
zajęcia w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur

Vacaciones con espańol - Zajęcia edukacyjno-animacyjne z języka hiszpańskiego dla dzieci od 9 lat:
6 lipca w godzinach 10:30-11:30
Zajęcia edukacyjno-animacyjne z języka hiszpańskiego dla młodzieży od 15 lat:
6 lipca w godzinach 11:30-12:30
Warsztaty gitarowe:
zajęcia dla osób 10 lat. Wymagany własny instrument.
zajęcia indywidualne/grupowe
na zajęcia obowiązują zapisy mailowe (adres e-mail: konrad.gorzynski@ldklosice.pl z podaniem imienia, nazwiska, wieku
uczestnika oraz stopnia zaawansowania gry na gitarze)
12 lipca w godzinach 14:00-16:00
Wakacje z mikrofonem:
warsztaty wokalne dla osób 6 lat
na zajęcia obowiązują zapisy mailowe (adres e-mail: konrad.gorzynski@ldklosice.pl z podaniem imienia, nazwiska, wieku
uczestnika oraz przesłania w załączeniu pliku MP3 z podkładem do ćwiczeń podczas warsztatów)
13 lipca od godziny 11:00
Rytmiczne wakacje:
zajęcia z rytmiki dla dzieci w wieku 3-7 lat
14 lipca od godziny 10:00
Wakacyjne kino dla dzieci:
bezpłatne projekcje w Sali Widowiskowej ŁDK:
we wtorki i czwartki od godz. 13.00
szczegóły na oddzielnych plakatach
„Wakacje z Biblioteką”
Zajęcia plastyczno-manualne dla dzieci połączone z głośnym czytaniem bajek:
9 lipca od godziny 12:00
„Śladami baśni przez Łosice
gra terenowa po mieście w oparciu o fabułę wybranej baśni:
14 lipca od godziny 14:00
„Podróże z Biblioteką”
spotkanie z podróżnikiem – podróż do… Azji:
29 lipca od godziny 11:00
Otwarte Wakacyjne Warsztaty Taneczne
19-23 lipca w godzinach 12:00-13:00
Wakacyjne Warsztaty Taneczne dla tancerzy z grup Indigo Dance Art Factory:

19-23 lipca w godzinach 13:00-15:00
Teatralne Warsztaty Wakacyjne dla członków Łosickiego Studia Teatralnego:
26-28 lipca w godzinach 15:00-18:00
„Sernik dla Przyjaciela”:
zajęcia cukierniczo-edukacyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Sernika i Międzynarodowego Dnia Przyjaźni połączone z
warsztatami z savoir-vivre’u
30 lipca w godzinach 11:00-14:00
zajęcia w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur
Turniej piłki plażowej dla osób w wieku 12-18 lat
szczegóły na oddzielnych plakatach
Odpoczynek na plaży miejskiej:
przez cały okres wakacji od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00-18.00
kąpielisko, basen, kajaki, rowery
Wakacyjna nauka pływania:
bezpłatna nauka pływania z ratownikami z Ochotniczej Straży Pożarnej "Stołpno" w Międzyrzecu Podlaskim
w poniedziałki i środy w godzinach 10:00-12:00
Cymbergaj i piłkarzyki w Łosickim Domu Kultury:
Kod poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00
Lato w Gminie Łosice
Cykl bezpłatnych zajęć wakacyjnych na terenie gminy Łosice:
19.07. – Rudnik (świetlica wiejska)
20.07. – Niemojki (teren przy OSP)
21.07. – Chotycze (boisko wiejskie)
22.07. – Zakrze, Biernaty (teren przy boisku)
23.07. – Łuzki (teren przy OSP)
Szczegóły na oddzielnych plakatach
W programie m. in.:
„Wakacje z tańcem” w godz. 10:00-12:00
„Plastyczne wakacje” w godz. 12:00-14:00
Szczegóły pod numerami telefonów: 531 257 246, 83 359 05 09, na stronie www.gminalosice.pl i na Facebooku
www.facebook.com/ldklosice.
Podczas zajęć obowiązują obostrzenia sanitarne na podstawie wytycznych GIS, MZ i MKDNiS, MEN.
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