
Dzielnicowy  Dom  Kultury  „Bronowice”  zaprasza  do  uczestnictwa  w  programie  Lato  w  Mieście,
podczas którego będą organizowane twórcze warsztaty on-line.

Kulturalna paczka na wakacje
Wyjątkowy  czas  wymaga  wyjątkowych  rozwiązań.  W  tym  roku  przygotowaliśmy  dla  Państwa
niecodzienną ofertę spędzenia kilku wakacyjnych dni. Niestety nie spotkamy się w żadnej z naszych
trzech siedzib, chociaż bardzo tęsknimy za uczestnikami naszych zajęć. Postanowiliśmy wyjść do
Państwa z trochę inną propozycją. Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat na warsztaty, które odbędą
się w domu każdego z Was – spotkamy się w sieci!
Kulturalna  paczka  na  wakacje  to  wyjątkowa  propozycja,  ponieważ  każdy  zapisany  uczestnik
otrzyma paczkę z materiałami, które będą niezbędne do aktywnego uczestnictwa w warsztatach.
 W paczce  znajdą  się  akcesoria  do  nauki  żonglowania,  akcesoria  malarskie,  rzeźbiarskie  oraz
rękodzielnicze.  Więcej  szczegółów  na  temat  programu  znajdziecie  Państwo  na  stronie
www.ddkbronowice.pl.

Termin
I moduł: 13-17 lipca 2020 roku
II moduł: 20-24 lipca 2020 roku

Koszt
Cena za jednego uczestnika za 1 moduł 5-dniowy:
● 95 zł – cena zawiera koszt wysyłki paczki do uczestników działań oraz koszt materiałów,
● 80 zł – cena zawiera koszt materiałów; cena bez kosztu wysyłki paczki; odbiór własny w siedzibie

instytucji.

Czas trwania
Codziennie w godzinach 12:00-14:00.

Uwagi
● Warunkiem uczestnictwa w programie jest ukończenie I klasy szkoły podstawowej,  dokonanie

wpłaty, oraz akceptacja regulaminu DDK „Bronowice”.
● Skorzystanie z oferty wymaga urządzenia z dostępem do internetu oraz zainstalowania programu

otrzymanego od Organizatora.
● Udział w programie ułatwi posiadanie kamerki, choć nie jest ona wymagana.
● Jeśli  Państwa dziecko potrzebuje tłumacza Polskiego Języka Migowego prosimy o przesłanie

wiadomości  e-mail  z  taką  informacją  na  adres:  dzielnicekultury@ddkbronowice.pl do  dnia
30.06.2020 r.
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● Każdy uczestnik może wziąć udział we wszystkich modułach.
● Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania modułów w przypadku małej liczby uczestników

oraz zmian w programie.

Zapisy
Zapisy rozpoczynamy w poniedziałek, 22 czerwca 2020 roku od godziny 12:00 ON-LINE na naszej
stronie internetowej www.ddkbronowice.pl.
Nie przyjmujemy zapisów w kasie, drogą mailową, telefoniczną, ani pocztową.

2 WPISZ TYTUŁ DOKUMENTU


