„Akcja Lato 2018”
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury
Tegoroczna Akcja Lato pod hasłem „Podróż pełna przygód” organizowana jest dla dzieci w
wieku szkolnym z rodzin najuboższych z Terenu Miasta i Gminy Bogatynia z realizacją
elementów profilaktyki uzależnień odbędzie się w Bogatyńskim Ośrodku Kultury w dniach od
30 lipca do 24 sierpnia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 14.00, a w BOK
Domu Kultury w Zatoniu od 2 do 27 lipca, w godzinach od 10.00 – 14.00. Zajęcia są
nieodpłatne.
Nabór uczestników odbywa się za pomocą wypełnionych kart zgłoszeniowych dostarczonych
do Bogatyńskiego Ośrodka Kultury lub Domu Kultury w Zatoniu. Karty dostępne są w
szkołach, na stronie internetowej www.bok.art.pl oraz bezpośrednio w BOKu.
W ramach „Akcji Lato 2018” zostaną zrealizowane zajęcia:
• Warsztaty kreatywnego myślenia – pracownia integracyjna
•

Zajęcia plastyczne- pracownia integracyjna

• Zajęcia malarskie- pracownia plastyczne
• Warsztaty fotograficzne – pracownia fotograficzna
• Zajęcia muzyczno-wokalne – pracownia muzyczna
• Zajęcia teatralne – pracownia teatralna
• Zajęcia taneczne – sala taneczna
• Gry terenowe– plener
• Piesze wycieczki z atrakcjami, ogniskiem
• Maraton gier planszowych – sala „Atena”
• Filcowanie – pracownia integracyjna
• Zajęcia graficzne – pracownia integracyjna
• Zajęcia relaksacyjne – Sala Doświadczania Świata
• Warsztaty introligatorskie – pracownia integracyjna
• Warsztaty ceramiczne – pracownia ceramiczna
• Warsztaty rzeźbiarskie – wyjazdowe

• Warsztaty dziennikarskie – wizyta w ArtRadio
• Zajęcia pirograficzne – pracownia integracyjna
• Zajęcia realizowane w ramach profilaktyki uzależnień pod hasłem: „Żyj aktywnie” –
wszystkie pracownie
• Dyskoteki
• Gry, zabawy – plener, sala taneczna
• Projekcje filmowe – Kino „KADR 3D”
• Wizyty w „Redvit” Przychodni Weterynaryjnej podnoszące wiedzę na temat zwierząt
„Dbaj o swoje zwierzątko”
• Zajęcia na Motocross prowadzone przez Bogatyński Klub Motorowy Cross
• Wakacyjna zabawa z „KLANZĄ” otwierająca zajęcia w BOK i zamykająca „Akcję Lato
2018”
• Warsztaty teatralne z etiudami realizowanymi przez Teatr Pantomimy „AP”
• Warsztaty topograficzne, czyli jak czytać mapy i jak je tworzyć – sala konferencyjna,
teren
• Wycieczka do Centrum iQLANDIA w Libercu
•

„Będzie się działo” maraton zaawansowanych, oryginalnych gier planszowych – sala
„Atena”

• Gra terenowa Geocaching „ Graj, szukaj i osiągaj - czyli jak dobrze się bawić bez
komputera” – plener
• Wycieczka do Bielawy Dolnej „Z Topografią za Pan Brat”, gra terenowa połączona ze
zwiedzaniem „Wioski tajemnic” , domków na drzewie oraz warsztatami
rzeźbiarskimi prowadzonymi przez artystę Mieczysława Grabińczuka realizowane
przez Fundację „Łużyce wczoraj i dziś”
• Warsztaty taneczne JAZZ – SWING. Zajęcia realizowane w ramach projektu muzycznego

p.n.: „Polsko-Czeskie Spotkania w Kulturalnej Tonacji”. Wnioskodawcą projektu jest:
Gmina Bogatynia. Partnerem jest: Hrádek nad Nisou
• Warsztaty taneczne Hip-Hop prowadzone w ramach projektu muzycznego p.n.:

„Polsko-Czeskie Spotkania w Kulturalnej Tonacji”. Wnioskodawcą projektu jest: Gmina
Bogatynia. Partnerem jest: Hrádek nad Nisou.

Dzieci Akcję Lato zapoczątkują spotkaniem z Funkcjonariuszem Policji, który opowie o zasadach
bezpiecznego wypoczynku.
Akcja Lato w Bogatyńskim Ośrodku Kultury, to możliwość miłego, kreatywnego i twórczego
spędzania czasu wolnego

Opiekunowie zajęć: Beata Oszust, Beata Bystrykowska, Elżbieta Cieślińska, Agata Kamieniew
– Bernaszuk, Szymon Mazowiecki, Marek Trzciński, Krzysztof Kasprzyk, Jolanta Pieczara,
Krzysztof Wermiński.

