
Ferie Zimowe z GOKiS-em 2023 

Właśnie ruszyły zapisy na FERIE ZIMOWE z GOKiS-em dla dzieci z terenu gminy Stare Pole. 

Zapraszamy do skorzystania z oferty warsztatów i wyjazdów. 

* Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są do dnia 12 stycznia 2023 roku w biurze GOKiS. 

* Na udział w feriach z GOKiS-em wymagany jest formularz zgłoszenia uczestnika. 

* Wszelkie informacje pod numerem tel. 55 271 35 10. 

I tydzień 

17.01.2023 (wtorek). Feryjne warsztaty w GOKiS! 

11.00-13.00 – warsztaty twórczego budowania z klocków LEGO 

13.00–14.30 – kreatywne warsztaty plastyczne 

14.30-15.15 – warsztaty taneczne 

16.30 -19.30 - „Staropolski Klub Fantastyki” (gry karciane i planszowe dla młodzieży) 

18.01.2023 (środa). Wyjazd na lodowisko! 

Wyjazd na lodowisko do Elbląga, koszt wyjazdu wynosi 10 zł/osoba. Cena zawiera: bilet 

wstępu (1,5 godz.). Na lodowisko prosimy zabrać własne łyżwy (możliwość wypożyczenia 

łyżew na miejscu w cenie 15 zł (1,5 godz.). 

godzina 11.00 – zbiórka w GOKiS. Planowany powrót ok. godz. 15.30 

16.30 -19.30 - „Staropolski Klub Fantastyki” (gry karciane i planszowe dla młodzieży) 

19.01.2023 (czwartek). Feryjne warsztaty w GOKiS! 

11.00-12.30 – warsztaty teatralne  

13.00-15.00 – kreatywne warsztaty plastyczne  

20.01.2023 (piątek). Wyjazd do Teatru! 

Wyjazd do Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu na spektakl pt. „Królowa Śniegu”. Koszt 

wyjazdu wynosi 15 zł/osoba. Cena zawiera: połowę biletu wstępu. 

godzina 8.45 – zbiórka w GOKiS. Planowany powrót ok. godz. 13.30 

 

 



II tydzień 

24.01.2023 (wtorek). Feryjne warsztaty w GOKiS! 

11.00-13.00 – warsztaty twórczego budowania z klocków LEGO 

13.00–14.30 – warsztaty wokalne 

14.30-15.15 – warsztaty taneczne 

16.30 -19.30 - „Staropolski Klub Fantastyki” (gry karciane i planszowe dla młodzieży) 

25.01.2023 (środa). Wyjazd do „Activity Park”! 

Wyjazd do Parku Trampolin „Activity Park” w Elblągu, koszt wyjazdu wynosi  

33 zł/osoba. Cena zawiera: bilet wstępu (1,5 godz.), do parku prosimy zabrać skarpetki 

antypoślizgowe (możliwość zakupu skarpetek na miejscu w cenie 6 zł), odwiedzimy również 

McDonalds, więc należy zaopatrzyć się w kieszonkowe. 

godzina 9.45 – zbiórka w GOKiS. Planowany powrót ok. godz. 15.00 

16.30 -19.30 - „Staropolski Klub Fantastyki” (gry karciane i planszowe dla młodzieży) 

26.01.2023 (czwartek). Feryjne warsztaty w GOKiS! 

11.00-12.30 – warsztaty teatralne  

13.00-15.00 – kreatywne warsztaty plastyczne 

27.01.2023 (piątek). Wyjazd do Multikina! 

Wyjazd do Multikina w Elblągu na film pt. „Zadziwiający kot Maurycy”, koszt wyjazdu wynosi 

13 zł/osoba. Cena zawiera: bilet wstępu. Po filmie odwiedzimy McDonalds, więc należy 

zaopatrzyć się w kieszonkowe. 

godzina 9.45 – zbiórka w GOKiS. Planowany powrót ok. godz. 15.00 

UWAGA! Podczas warsztatów w GOKiS uczestników ferii obowiązuje zmiana obuwia!  

Ferie zimowe z GOKiS-em dla dzieci z gminy Stare Pole dofinansowane są ze środków 

FUNDUSZU SOŁECKIEGO oraz budżetu GOKiS w Starym Polu. 

 

 

 

 


