
Oferta Miejskiego Ośrodka Kultury  na ferie zimowe 2018r. 
W ramach akcji Ośrodka Edukacji Artystycznej „Wyciągamy dzieci         

z bramy” będą prowadzone cztery świetlice artystyczne w różnych regionach 
miasta: 
1.  „Bajka”, która mieści się przy S.P. Nr 11, ul. Szmidta 3, 
2. „Przygoda” przy ZSG Nr 1, ul. Wysoka 28/38, 
3. „Puchatek” przy S.P. Nr 13, ul. Dmowskiego 11, 
4.  „Uśmiech” przy S.P. Nr 12, ul. Belzacka 104/106. 
Uczestnicy świetlic artystycznych będą mieli zapewnione zajęcia 
artystyczne:  
1. literackie, 
2. taneczne, 
3. plastyczne, 
4. rekreacyjno–sportowe. 

Dodatkowa atrakcja to możliwość uczestnictwa w warsztatach               
w Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury, mieszczącego 
się przy ul. Słowackiego 13. 

Oferta warsztatów w Ośrodku Edukacji Artystycznej MOK,                       
ul. Słowackiego 13 : 
1. plastycznych,  
2. fotograficznych,  
3. wokalnych, 
4. tanecznych, 
5. teatralnych, 

Z oferty Ośrodka Edukacji Artystycznej oprócz uczestników             
4 świetlic artystycznych będą mogli korzystać podopieczni następujących 
placówek opiekuńczo-wychowawczych: 

1. Pogotowia Opiekuńczego, 
2. Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” z oddziałami, 
3. Świetlicy Św. Jana Bosko. 



Zajęcia w świetlicach artystycznych oraz warsztaty w Ośrodku Edukacji 
Artystycznej prowadzone będą od 29 stycznia do 9 lutego 2018r., od 
poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00 („Bajka” i „Puchatek”) oraz 
w godzinach 9.00-15.00 („Przygoda” i „Uśmiech”). Bezpłatne uczestnictwo  
w świetlicach artystycznych i OEA skierowane jest do dzieci i młodzieży  
w wieku od 7 – 15 lat. 

Kolejne atrakcje dla dzieci, które  zdecydowane są spędzić ferie zimowe 
z Miejskim Ośrodkiem Kultury to:  

W każdy wtorek o godz. 11.00 dzieci ze wszystkich świetlic artystycznych będą 
mieli możliwość uczestniczyć w spektaklach teatralnych.                                    
Zawodowe Spektakle Teatralne – sala widowiskowa MOK, al. 3 Maja 12:                                           
- 30.01.2018r. – „Baśń o księciu Bolku” – Teatr „Promyk” z Poznania,                
- 06.02.2018r. – „Profesor Pacyna i jego rodzina” – Teatr „Pacuś” z Łodzi. 
W każdą środę o godz. 11.00 dzieci ze wszystkich świetlic artystycznych 
oglądać będą filmy w kinie „HELIOS” – Focus Mall (2 seanse): 
        - 31.01.2018r. – „Paddington 2”,                                                                             
         - 07.02.2018r. – „Fernando”.                                                    
 
Dodatkowo zorganizowane zostaną: 
- 02.02.2018r. - wycieczka do Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych 
w Moszczenicy,  
- 09.02.2018r. -  bal karnawałowy w OEA 
W okresie ferii zimowych organizowane będą w świetlicach artystycznych 
prelekcje, pogadanki i działania prewencyjne realizowane z Policją, Strażą 
Miejską, Strażą Pożarną. 
Zajęcia w świetlicach artystycznych i warsztaty w Ośrodku Edukacji 
Artystycznej MOK oraz dodatkowe atrakcje dla wszystkich świetlic 
artystycznych są bezpłatne. 
 
 


