Oferta na wakacje 2019 r.
Gmina Karczmiska zapewnia ofertę spędzenia czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
w okresie wakacji i lata b.r.
1. Wypoczynek letni w formie półkolonii i kolonii:
1) Półkolonie organizowane przez Gminę Karczmiska dla dzieci w Szkole Podstawowej
w Karczmiskach dla 90 dzieci:
półkolonie odbędą się w Szkole Podstawowej w Karczmiskach, a ich realizatorem jest
Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej, zaplanowano 2 turnusy 10 dniowe w okresie:
01–26 lipca 2019 r.,
2) Letnie kolonie profilaktyczne organizowane przez Gminę Karczmiska ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 32 dzieci:
kolonie realizuje Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im.
Teresy Kras z Lublina w okresie 22 czerwca – 01 lipca 2019 r. w górach, w m. Milówka,
3) Kolonie organizowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie poprzez PCPR w Opolu
Lubelskim i OPS Karczmiska dla 4 dzieci w okresie 20-31lipca 2019 r. w ośrodku górskim
w Muszynie.
2. Oferta kulturalna skierowana przez:
1) Gminną Bibliotekę i Dom Kultury (GBiDK) w Karczmiskach.
GBiDK w okresie wakacyjnym będzie czynna od poniedziałku do piątku w dotychczasowych
godzinach tj. :
- poniedziałki, środy, piątki – od godz. 9.00 do godz. 17.00,
- wtorki, czwartki
– od godz. 8.00 do godz. 16.00,
- soboty – nieczynne.
W ofercie wakacyjnej przewidziano następujące zajęcia i imprezy:
Lipiec 2019 r.
10 lipca - teatrzyk dla dzieci pt. „Dwie Dorotki” – teatr Krak-Art. z Krakowa.
Sierpień 2019 r.
Zajęcia będą się odbywać w dniach od 13 do 29 sierpnia w godz. 10.00 - 13.00
„W morskich głębinach” – warsztaty plastyczne,
„Wakacje na kółkach” – z wizytą w Pasiece „Malinowa Kraina”,
„Kosmiczna podróż z robotem Photon” - zabawy z robotyką,
„Wakacje na kółkach” – z wizytą w Zagrodowej Osadzie,
„Sportowy Park” – gry i zabawy na świeżym powietrzu.
Codziennie dzieci będą miały możliwość skorzystania z gier planszowych, tenisa
stołowego. Stałe formy działań przez okres wakacji:
wypożyczanie książek,
udostępnianie czasopism,
czytelnia internetowa,
zwiedzanie Regionalnej Izby Pamięci i Tradycji,
zwiedzanie Karczmiskiej Galerii Sztuki Współczesnej.
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W sprawie szczegółów w/w oferty informacje można uzyskać siedzibie GBiDK
w Karczmiskach ul. Centralna 6, tel. 81 828 70 69.
3. Oferta organizacji pozarządowych dla dzieci dorosłych:
1) UKS Zespołu Szkół w Karczmiskach, 29 czerwca 2019 r. Festyn sportowo-rekreacyjny
na boisku ORLIK w Karczmiskach (godziny popołudniowe),
2) OSP Słotwiny i Rada Sołecka Słotwiny, 30 czerwca 2019 r. Festyn rodzinny przy szkole
w Słotwinach (godziny popołudniowe).
4. Oferta sportowa skierowana przez:
Animatora sportu zatrudnionego na boisku „Orlik” – funkcjonującym przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Karczmiskach: Orlik jest obiektem ogólnodostępnym
i korzystanie z tego obiektu będzie odbywało się w następująco: wtorek-czwartek i piątek
w godz. 17-21. W ramach prowadzonych zajęć przez animatora sportu na obiekcie można
uprawiać następujące dyscypliny: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, tenis ziemny.
W ramach zajęć będą prowadzone turnieje małych gier oraz w zależności od zainteresowania
i chętnych - różnorodne zawody. Dzwoniąc pod nr telefonu: 697 987 313 uzyskamy
niezbędne informacje dot. szczegółowych zasad korzystania z obiektu i prowadzonych zajęć.
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