
Tanecznym krokiem w wakacje czyli… 
warsztaty tańca towarzyskiego - sala GCKiB

Warsztaty teatralne - sala GCKiB

Środa: 8 lipca,
Środa: 15 lipca,
Środa: 22 lipca,
Środa: 29 lipca. 

W związku z zagrożeniem epidemicznym w kraju, każdego uczestnika obowiązuje zapoznanie się z regulaminem udziału w zajęciach 
artystycznych organizowanych przez GCKiB w Przemęcie w trakcie epidemii SARS – CoV-2. 

Na każdy warsztat obowiązują wcześniejsze zapisy oraz złożenie odpowiednich zgód.
Liczba miejsc ograniczona. Wszelkich formalności należy dopełnić kontaktując się 

 z biurem GCKiB w Przemęcie pod numerem telefonu: (65) 619 34 85.

Zajęcia adresowane 
do dzieci i młodzieży

w różnym wieku.
Zajęcia w godz. 17:00 do 18:15

Środy w lipcu:
  22, 29 lipca 

w godz. 10:00 – 11:00 – I grupa, do 9 lat
11:30 – 12:30 – II grupa, od 10 do 15 lat

Środy w sierpniu: 
5,12, 19, 26 sierpnia 

w godz. 10:00 – 11:00 - I grupa, do 9 lat
11:30 – 12:30 – II grupa, od 10 do 15 lat

10 lipca (piątek) 
 Przemęt,10:00 – 13:00 
 ogród przy kościele - FARA

Osłonin, 15:00 – 18:00 
teren przy plaży,
obok siłowni zewnętrznej

14 lipca (wtorek) 
 Mochy 15:00 – 18:00 
teren przy stadionie sportowym 

17 lipca (piątek)  
 Kluczewo 10:00 – 13:00, 
Stara Chata u Kowola

 Sokołowice, 15:00 – 18:00, przy sali 

21 lipca (wtorek) 
Wieleń, 15:00 – 18:00 
Plac Pielgrzymów 

24 lipca (piątek) 
Osłonin, 10:00 – 13:00 
teren przy siłowni zewnętrznej 

Bucz 15:00 – 18:00, 
park- wejście  od strony szkoły 

28 lipca (wtorek) 
Górsko 15:00 – 18:00
przy galerii ptaków 
Mariana  Murka,

31 lipca (piątek) 
Starkowo,10:00 – 13:00, 
teren przy sali wiejskiej

Perkowo, 15:00 – 18:00, plaża

Warsztatowe LATO z GCKiB

Warsztaty prowadzą: 

Dagmara Angier-Sroka
Bartłomiej Sroka

Absolwenci Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu,

 od ponad 
czterech lat

 prowadzą kreatywne 
warsztaty na terenie 

Gm. Przemęt.

Warsztaty prowadzi: 

Mateusz Frąckowiak 
 tancerz od 10 lat, 
laureat licznych 

zawodów ogólnopolskich
 i międzynarodowych.

Warsztat prowadzi: 

Piotr Lizak - absolwent Studium 
Aktorskiego im. A. Sewruka 

przy Teatrze S. Jaracza w Olsztynie, 
pedagog teatralny.

Gmina jak malowana… oczami dziecka  - Plener malarski

4 sierpnia (wtorek) 
 Kaszczor,10:00 – 13:00 
 plac przy kościele poewangelickim

Plener malarski zakończy wernisaż i wystawa poplenerowa, która odbędzie się w sierpniu przy GCKiB
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