
 MIEJSKIE CENTRUM SPORTU W ZĄBKACH „AKTYWNE LATO 2018” (16.07 – 20.07.2018) 

 
PONIEDZIAŁEK  16.07 WTOREK  17.07 ŚRODA  18.07 CZWARTEK  19.07 PIĄTEK  20.07 

ZEBRANIE Z RODZICAMI 

7:45 ZBIÓRKA  

gimnazjum ul. Harcerska 9 

 

7:45 – 8:00 ZBIÓRKA  
wyjazd spod pływalni ul. 

Słowackiego 21 godz. 8:00 

 

8:00 – 8:15  ZBIÓRKA  

gimnazjum ul. Harcerska 9 

 

7:45 ZBIÓRKA  
pływalnia ul. Słowackiego 21  

godz. 8:00 

 

8:00 – 8:15 ZBIÓRKA  

gimnazjum ul. Harcerska 9 

 

nauka j. włoskiego 

zajęcia taneczne / fitness 

planetarium  

warsztaty – bańki mydlane 

nauka pływania 

obiad 

zajęcia sportowe                           

gry planszowe 

 

 

wycieczka do ZOO                            

z przewodnikiem 

nauka pływania 

obiad 

zajęcia sportowe                                 

gry planszowe                          

 

nauka j. włoskiego 

zajęcia taneczne / fitness 

zajęcia plastyczne 

nauka pływania 

obiad 

zajęcia sportowe                            

gry planszowe 

 

wycieczka Fontanny - Błonie 

nauka pływania 

obiad 

zajęcia sportowe                           

gry planszowe                            

 

nauka j. włoskiego 

kręgielnia 

zajęcia taneczne / fitness 

nauka pływania 

obiad 

zajęcia sportowe                             

gry planszowe                              

 
ZABIERAMY ZE SOBĄ; 

 

strój na pływalnię 

klapki basenowe 

obuwie sportowe na jasnej 

podeszwie (na zmianę) 

koszulka na zmianę 

okrycie głowy 

picie i II śniadanie 

 

 

ZABIERAMY ZE SOBĄ; 

 

strój na pływalnię 

klapki basenowe 

 obuwie sportowe na jasnej 

podeszwie (na zmianę) 

koszulka na zmianę 

okrycie głowy 

picie i II śniadanie 

 

ZABIERAMY ZE SOBĄ; 

 

strój na pływalnię 

klapki basenowe 

obuwie sportowe na jasnej 

podeszwie (na zmianę) 

koszulka na zmianę    

okrycie głowy 

picie i II śniadanie       

kredki 😊 

 

ZABIERAMY ZE SOBĄ; 

 

strój na pływalnię 

klapki basenowe 

wygodne obuwie na fontanny i 

plac zabaw (na zmianę) 

koszulka na zmianę 

okrycie głowy 

picie i II śniadanie 

 

ZABIERAMY ZE SOBĄ; 

 

strój na pływalnię 

klapki basenowe 

obuwie sportowe na jasnej 

podeszwie (na zmianę)       

koszulka na zmianę 

okrycie głowy 

picie i II śniadanie 

 

ODBIÓR DZIECI 
z gimnazjum ul. Harcerska 9 

 
ODBIÓR DZIECI 

z gimnazjum ul. Harcerska 9 

 
ODBIÓR DZIECI 

z gimnazjum ul. Harcerska 9 

 
ODBIÓR DZIECI 

z gimnazjum ul. Harcerska 9 

 
ODBIÓR DZIECI 

z gimnazjum ul. Harcerska 9 
 

Zajęcia odbywają się w godzinach 8:00 – 16:00. Każdego dnia rodzice / opiekunowie przyprowadzają dzieci wg. harmonogramu zajęć.  NA SPÓŹNIALSKICH 😊 NIE CZEKAMY   

Kierownik: P. Małgorzata Piątkowska tel: 608-015-062, opiekunowie:, P. Justyna Piątkowska, P. Marek Chechłowski, P. Adam Gozdal. 

        Bardzo proszę, aby; 

• dzieci miały ze sobą drugie śniadanie, napój niegazowany oraz lek na chorobę lokomocyjną (jeśli jest taka potrzeba), 

• były obecne przy pakowaniu plecaków, ponieważ później nie wiedzą co miały ze sobą i czy wszystko jest zabrane, 

• nie zabierały ze sobą wartościowych rzeczy. MCS w Ząbkach  nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie 



 


