6 sierpnia
(sobota)
godz. 18.00

19 sierpnia
(piątek)
godz. 18.00

27 sierpnia
(sobota)
godz. 18.00

sierpień

ZNAK CZASU – koncert.
Wstęp wolny.
„Wot takaja żizń” –
spektakl
w wykonaniu Teatru
Biuro Podróży,
w ramach programu
Teatr Polska –
Jedziemy z teatrem.
Wejściówki
do odbioru
w sekretariacie MDK.
Liczba miejsc
ograniczona.
NOCNY SUPERSAM –
koncert oraz
pokaz taneczny
w wykonaniu
uczestników „Wakacji
z tańcem”
Wstęp wolny.
„Wakacje ze sztuką”
poniedziałki 11.00 –
14.00
czwartki 14.00 – 16.00
„Wakacje z tańcem”
poniedziałki
i czwartki 11.00 – 14.00
Na zajęcia obowiązują
zapisy!

10 sierpnia Spotkanie z cyklu
(środa)
„Ale sztuka – barok
godz. 16.00 i rokoko”.
„Artyści Gminy
17 sierpnia prezentują” –
(środa)
wernisaż wystawy
godz. 16.00 garncarstwa
Marioli Gralak.
„Zajrzyj do
31 sierpnia
biblioteki…
(środa)
powspominać –
godz. 16.00
ludzie”
„WAKACYJNA
PRZYGODA
Z BIBLIOTEKĄ” –
wtorki i piątki 11.00 –
13.00
sierpień
Obowiązują zapisy
od 27.06. do dnia
poprzedzającego
zajęcia!

8 – 12
sierpnia
10 sierpnia
(środa)
godz. 17.30
20 sierpnia
(sobota)
godz. 10.00

21 sierpnia
(niedziela)
godz. 14.00

27 sierpnia
(sobota)

AQUA KOLONIE
Zapisy w kasie
Pływalni.
Turniej Piłki Nożnej
drużyn 5 - osobowych
od 16 roku życia.
Zapisy na Stadionie
Lekkoatletycznym.
I WIELOBÓJ
SPRAWNOŚCIOWY
Piechcin - Barcin
RODZINNA GRA
MIEJSKA
W grze mogą wziąć
udział 3 osobowe
zespoły, składające się
z 2 rodziców i dziecka.
Zapisy na Stadionie
Lekkoatletycznym.
Piknik sportowy
z okazji zakończenia
wakacji – gry i zabawy
sportowe,
podsumowanie
i wręczenie nagród
dla najlepszych
i najaktywniejszych
uczestników zajęć
w ramach Wakacji
BOSiR-em 2016.

WAKACYJNA PRZYGODA
Z BIBLIOTEKĄ
02.08.2016, 11:00– „Zróbmy coś z kartonu” zajęcia plastyczno – techniczne.
05.08.2016, 11:00– „Ruch to zdrowie” wyjście na plac zabawy na stare miasto.
09.08.2016, 11:00 – „Który bohater książki
pojedzie ze mną na wakacje” –
zajęcia literackie.
12.08.2016, 11:00 – „To lubię” –
zajęcia kulinarne oraz gry i zabawy związane
z gotowaniem.
16.08.2016, 11:00 – „Fantazja jest od tego,
aby bawić się na całego” –
zajęcia plastyczno – edukacyjne
19.08.2016, 11:00 – „Letnie kolorowanie” –
zajęcia plastyczne.
23.08.2016, 11:00 – „Ryżowe obrazki” –
zajęcia plastyczne.
26.08.2016r,. 11:00- „Papieroplastyka” wyklejanie mozaiki.
30.08.2016r, 11:00 - „Zakończenie wakacji” –
festyn.

Miejski Dom Kultury w Barcinie,
ul. Mogileńska 3, tel. 52 383 23 27,
www.mdkbarcin.com.pl,
kulturabarcin@o2.pl
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin,
ul. LWP 4a, tel. 52 383 21 66,
www.biblioteka.barcin.com.pl,
biblioteka.barcinp@gmail.com
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. J. Wojciechowskiego 1a, tel. 52 353 84 09,
www.bosir-barcin.pl,
kontakt@bosir-barcin.pl

