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Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu serdecznie zaprasza do wspólnego spędzenia wolnego czasu podczas ferii zimowych. „Postaw na
bezpieczeństwo” to tegoroczne hasło, które przyświecać będzie uczestnikom zaplanowanych zajęć.

Mobilne oceanarium, warsztaty rękodzieła i krawiectwa, bal karnawałowy, turniej układania puzzli, świat klocków COBI to tylko niektóre z atrakcji
jakie organizatorzy przygotowali  dla wszystkich, którzy ferie postanowili spędzić w Gminie Mielec. Dodatkowo uczestnicy zajęć będą mogli wziąć
udział w pokazie pierwszej pomocy przygotowanym przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. O swoim bezpieczeństwie oraz pracy
policjanta dowiedzą się od funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Każdy, kto marzył aby zostać strażakiem będzie mógł porozmawiać
z druhami oraz zapoznać się z wyposażeniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Chorzelowie oraz Rzędzianowicach.

Program ferii:

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie:

- poniedziałek (29.01) 

9:00-11:00      Dziecięcy świat klocków COBI

11:00-12:00    Pokaz pierwszej pomocy – spotkanie z ratownikami Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

- wtorek (30.01)                    

17:00-19:00    Bal karnawałowy

- środa (31.01)

9:00-11:00      Radość z papieru – warsztaty quilling

11:00-12:00    Bezpieczne dzieci i młodzież - spotkanie z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Mielcu

- czwartek (01.02)

9:00-11:00      Turniej układania puzzli

11:00-12:00    Spotkanie ze strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych w Chorzelowie

- piątek (02.02)

9:00-11:00      Podróż w głębie – mobilne oceanarium

 

Filia Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Woli Mieleckiej

- poniedziałek (29.01) 

9:00-11:00      Turniej układania puzzli

11:00-12:00    Bezpieczne dzieci i młodzież - spotkanie z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Mielcu

16:30-18:30    Bal karnawałowy

- wtorek (30.01)

9:00-11:00      Podróż w głębie – mobilne oceanarium

11:00-12:00    Pokaz pierwszej pomocy – spotkanie z ratownikami Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu                   

- czwartek (01.02)

9:00-11:00      Uszyj swoją maskotkę – warsztaty krawieckie

11:00-12:00    Spotkanie ze strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzędzianowicach

- piątek (02.02)

9:00-11:00      Dziecięcy świat klocków COBI
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Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www
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