
Wtorek 1 sierpnia
10:00-13:00  Zabawy rekreacyjno-sportowe  dla  dzieci  (tenis  stołowy,  hula-hop,  skakanki,
badminton, ringo, piłka, krzyżak)
14:00 – 16:00 Wakacyjny kurs gry na gitarze akustycznej dla młodzieży

Środa 2 sierpnia
11:00 – 13:00 Zabawa na dmuchanej zjeżdżalni dla najmłodszych
14:00 – 16:00 Kącik gier planszowych (warcaby, chińczyk, domino) dla dzieci 7 – 12 lat, sala
GOKiS,

Czwartek 3 sierpnia
11:00 – 13:00  Gokarty dla najmłodszych (slalom) dzieci 4 – 6 lat, plac GOKiS,
13:00 – 15:00 Wakacyjne rozgrywki w tenisa stołowego dla dzieci od lat 8

Sobota 5 sierpnia
Motocyklowa Noc Kinowa – łęgi nadbużańskie

Wtorek 8  sierpnia
11:00 – 13:00 Wycieczka rowerowa Małkińskim Szlakiem Rowerowym dla dzieci 
10-14 lat (w programie: zabawy z piłką na boisku w Rostkach Wielkich, ognisko i pieczenie
kiełbasek). Zapisy do 7 sierpnia, zbiórka uczestników o godz. 10:45 w GOKiS.
15:00 - "Zajęcza chatka" - teatrzyk dla dzieci 

Środa 9 sierpnia
11:00 – 13:00 IV Wakacyjny turniej  gry w kapsle  dla  dzieci  7  –  12  lat,  plac  GOKiS (dla
zwycięzcy nagroda)
14:00 – 16:00 Wakacyjny kurs gry na gitarze akustycznej dla młodzieży

Czwartek 10 sierpnia
11:00 – 13:00 Kącik gier planszowych (warcaby, chińczyk, domino) dla dzieci 7 – 12 lat, sala
GOKiS,
13:00 – 15:00 Zabawa na dmuchanej zjeżdżalni dla najmłodszych, gokarty dla najmłodszych
- dzieci 4 – 6 lat, plac GOKiS

Piątek 11 sierpnia
11:00  –  13:00  Turniej  „Dzikich  Drużyn”  w  piłkę  nożną  –  Orlik  (zgłoszenia  drużyn  do  9
sierpnia w GOKiS, karta zgłoszenia i regulamin na stronie www.gok.malkinia.com
17:00 – 19:00 Projekcje filmowe w kinie sferycznym

Sobota 12 sierpnia
10:00 -  "Skate Jam" -  Zawody dla osób jeżdżących na rolkach agresywnych. Kategoria:
OPEN 

Niedziela 13 sierpnia
10:00 – Gminne Zawody Strażackie – stadion MKS

W dniach od 14 do 19 sierpnia zapraszamy dzieci młodzież na zajęcia w „Małkińskiej Sekcji

http://www.gok.malkinia.com/


Samoobrony”  –  dodatkowo  planowany  mini  obóz  sportowy  –  szczegóły  wkrótce  na
stronach GOKiS 

Wtorek 15 sierpnia
12:00 – Obchody Rocznicy „Cudu nad Wisłą”

Od 16 do 29 sierpnia zapraszamy na Letnie warsztaty językowo-przygodowe dla dzieci –
szczegóły wkrótce na stronach GOKiS

Środa 16 sierpnia 
10:00-13:00  Zabawy rekreacyjno-sportowe  dla  dzieci  (tenis  stołowy,  hula-hop,  skakanki,
badminton, ringo, piłka, krzyżak)
13:00 – 17:00 Teatr Mega Baniek Mydlanych oraz pokaz skręcania balonów przez klowna –
plac GOKiS

Czwartek 17 sierpnia
10:00  –  12:00  Wakacyjne  grzybobranie.  Wyruszamy  na  leśne  ścieżki  w  poszukiwaniu
wspaniałych okazów grzybów (dla najlepszego grzybiarza nagroda). Zbiórka przy GOKiS o
godz. 9:45
13:00 – 16:00  Wakacyjna przygoda z ceramiką

Piątek 18 sierpnia
11:00 – 13:00 Kącik gier planszowych (warcaby, chińczyk, domino) dla dzieci 7 – 12 lat, sala
GOKiS,
14:00 – 16:00 Wakacyjny kurs gry na gitarze akustycznej dla młodzieży

Poniedziałek 21 sierpnia
10:00-13:00  Zabawy rekreacyjno-sportowe  dla  dzieci  (tenis  stołowy,  hula-hop,  skakanki,
badminton, ringo, piłka, krzyżak)

Wtorek 22 sierpnia
11:00 – 13:00 Gokarty dla najmłodszych - dzieci 4 – 6 lat, plac GOKiS,
14:00  –  17:00  Sztuka  robienia  kwiatów  za  Stowarzyszeniem  „Małkiński  Krąg  –  zajęcia
artystyczne dla dzieci - GOKiS

Środa 23 sierpnia
12:30 - "Piękna i Bestia" - teatrzyk dla dzieci 
17:00 – 19:00 letni koncert rockowy dla młodzieży – scena plenerowa GOKiS

Czwartek 24 sierpnia
10:00 – 12:00 Zabawy rekreacyjno-sportowe dla dzieci (tenis stołowy, hula-hop, skakanki,
badminton, ringo, piłka, krzyżak)

Niedziela 27 sierpnia
Dożynki Gminne

Wtorek 29 sierpnia
13:00  –  15:00  Wakacyjne  rozgrywki  w  tenisa  stołowego  dla  młodzieży  od  lat  12  (dla
zwycięzcy nagroda)

Ponadto:
 Bezpłatna Kawiarenka Internetowa
 Wypożyczalnia GOKARTÓW dla dzieci  - ½ godz. - 3zł, 1 godz. - 5zł

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie wakacji.


