
Dom Kultury Błonie S. M. „Czuby” (ul. Dragonów 2) oraz Stowarzyszenie Kultura Czubów

zaprasza  do  uczestnictwa  w  KULTURALNYCH  WYCIECZKACH.  Program  składał  się

będzie głównie z wycieczek do podlubelskich miejscowości, między innymi do takich miejsc

jak: Słowiański Gród, Ranczo Serniki, Stajnia Enigma, Park Dźwięków, Zoo Wojciechów,

Kraina Rumianku i inne.                                                          

Kulturalne wycieczki                                                                                 

Wycieczki  odbywają  się  w  poniedziałek,  środę,  piątek.  Zapraszamy  dzieci  w  wieku  od

ukończonych 7 lat  do ukończonych 12.  (urodzeni  między:  lipiec 2008 -  lipiec 2013).  W

programie:  wyjazdy  na  wycieczki  do  podlubelskich  miejscowości,  w  których  będą

organizowane  warsztaty  twórcze  i  rękodzielnicze,  edukacyjne  i  artystyczne  oraz  gry

terenowe i zabawy na świeżym powietrzu.

WAŻNE:

• Rodziców prosimy o ściągnięcie ze strony Domu Kultury dokumentów pod nazwą: 
Kulturalne wycieczki (dostępne od 29 czerwca). Zapoznanie się z nimi, 
wydrukowanie, wypełnienie i złożenie uzupełnionych w dniu zapisu dziecka na 
wycieczki kulturalne. Jest to warunek konieczny przyjęcia dziecka.

• W przypadku wolnych miejsc termin zapisu może być wydłużony maksymalnie do 9 
lipca do godziny 19:00. O czym będziemy informować od 3 lipca od godziny 19:30 na
stronie Domu Kultury oraz na facebooku. W dodatkowym terminie - zapisy 
przyjmowane będą telefonicznie.

Termin:
13 lipca - 14 sierpnia
Koszt:
Członkowie S. M. „Czuby” os. Błonie: 50 zł / dzień (wycieczkę)
Uczestnicy zajęć całorocznych w Domu Kultury Błonie: 55 zł / dzień (wycieczkę)
Pozostałe osoby: 65 zł / dzień (wycieczkę)
Czas trwania
Poniedziałek, środa, piątek w godzinach: 9:00 – 15:00
Uwagi

• Pierwszeństwo zapisu mają: członkowie S. M.”Czuby” z Os. „Błonie”
• Pierwszeństwo na liście rezerwowej mają: uczestnicy całorocznych zajęć w Domu 

Kultury Błonie (stacjonarnych bądź on-line).

http://facebook.pl/dkblonie
http://www.dkblonie.pl/
http://www.dkblonie.pl/
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• Ze względu na sytuację sanitarną - liczba przyjętych osób będzie ograniczona o 
połowę

• w stosunku do poprzednich lat
• Dziecko można zapisać na minimalnie 3 wycieczki (dni) a maksymalnie 9 wycieczek 

(dni)
• Za zadeklarowane tygodnie płacimy z góry w dniu zapisu

Zapisy
Przyjmujemy wyłącznie osobiście od 1 do 3 lipca w godzinach 16:00 – 19:00
przed Domem Kultury Błonie (ul. Dragonów 2) dyżurował będzie pracownik zapisujący 
chętnych.
Kontakt: 733 500 475 lub 81 527 47 00 w godzinach 13 - 19 (telefon komórkowy Domu 
Kultury Błonie)
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