
OFERTA ZAJĘĆ WAKACYJNYCH „LATO 2018”


w Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki:


 


 


LETNIA AKADEMIA KREATYWNOŚCI:


9 lipca -  Robotyka-Laboratorium-Warsztat konstruktorów.


Robotyka - zajęcia podczas których będziemy budować roboty z klocków Lego. Kolorowe 
glutki !!! - warsztaty podczas których robimy gluta, te zajęcia są niesamowite, a zrobione glutki 
zabieramy do domu. Budowa windy hydraulicznej to nic trudnego. Podczas warsztatów budujemy

bardzo ciekawie działającą windę. Blok zajęć od godz.10.00 do 13.00, ilość miejsc ograniczona, 
koszt 25 zł za cały blok od osoby, zapisy do 30 czerwca,  ROK Zator


10 lipca - „Smocza Indonezja” - warsztaty podróżnicze podczas których dzieci będą mieć okazję: 
odkryć niezwykły kraj położony aż na 17 000 wysp, poznać różne smoki zamieszkujące 
indonezyjskie lasy, plaże i głębiny morskie, doświadczyć spektaklu wayang, czyli tańca cieni, 
dowiedzieć się, co to jest batik i przymierzyć kolorowe batikowe stroje, zagrać na prawdziwych 
instrumentach z Jawy, Sumatry i Bali, takich jak bambusowe angklungi i dźwięczne gamelany. 


Warsztaty poprowadzą podróżnicy z grupy „Poznajemy Świat”, godz.13.00 – 14.00, ilość miejsc 
ograniczona, zapisy wraz z wpłatą 10 zł do 6 lipca, ROK Zator


16 lipca – Zakręcony Zator I- komórkomania, warsztaty filmowe dla młodzieży ( od 12 r.ż.), krótkie 
filmy o Zatorze robione smartfonem..., zajęcia prowadzi ekipa Kulturalnego Powiatu,


godz. 14.00-15.30, zapisy do 13 lipca, zajęcia bezpłatne, ROK Zator 


23 lipca – Zakręcony Zator II- komórkomania, warsztaty filmowe dla młodzieży ( od 12 r.ż.),


na zajęciach będziemy montować nagrany materiał i opracowywać wstępnie projekt, zajęcia 
prowadzi ekipa Kulturalnego Powiatu, godz.14.00- 15.00, zajęcia bezpłatne, ROK Zator 


 


LETNIA AKADEMIA SZTUKI – warsztaty plastyczne 


od 11 lipca do 22 sierpnia, w każdą środę, godz.10.00-11.30, zajęcia bezpłatne, ROK Zator 


11 lipca - „Podwodny świat”


18 lipca - „Twarzą w twarz”


25 lipca - „Oczami malarza”


1 sierpnia - „Morza szum”


8 sierpnia - „List w butelce”


22 sierpnia - „Z pędzlem w ręku”


 


LETNIE WARSZTATY RÓŻNORODNOŚCI:




16 lipca  - „W rytmach hip hopu” - warsztaty taneczne z instruktorką tańca, godz.10.00 – 13.00, 
zajęcia bezpłatne, ROK Zator


17 lipca - „Gdzie jest Nemo” -warsztaty plastyczne, zabawy ruchowe i taneczne , godz.10.00 – 
13.00, zajęcia bezpłatne, ROK Zator


18 lipca - „Twarzą w twarz” - warsztaty plastyczne, zabawy ruchowe i taneczne, godz.10.00 – 
13.00,zajęcia bezpłatne, ROK Zator


19 lipca - „Biało czerwoni” - piknik, gry, konkursy i zabawy plastyczne, godz.10.00 – 13.00, 
zajęcia bezpłatne, Plac zabaw przy przedszkolu „Złota Rybka”.


20 lipca - „Widokówka z Galara” -  czyli warsztaty wyjazdowe do Ekomuzeum Doliny Karpia w 
Brzeźnicy, rejs Galarem po kanale Łączany -Skawina, akcja plastyczna. Zapisy do 16 lipca, 
zajęcia bezpłatne, uwaga ilość miejsc ograniczona, wyjazd godz.9.00 ROK Zator 


 


Imprezy, pikniki  w plenerze:


24 czerwca - „Powitanie Wakacji - Piknik Rodzinny w Trzebieńczycach”, „Biało-Czerwoni” -
spektakl, polskie tańce i piosenki, konkursy, akcje plastyczne i zabawy, Quiz „Polska Nasza”, 
basen z kulkami, zamek do skakania, ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, 
smakołyki i plenerowy bufet, godz.15:00-18:00, plac w Trzebieńczycach


Organizatorzy:Rada sołecka wsi Trzebieńczyce, Stowarzyszenie „Trzewoje”, ROK Zator 


29 czerwca – „Zatorskie Królestwo Karpia” - Uroczyste obchody Święta Miasta 


Plac przed Zamkiem  w Zatorze, godz.16.00-19.00 


 „Biało-Czerwoni” -  konkursy, akcje plastyczne i zabawy, Quiz „Polska Nasza”, basen z kulkami, 
zamek do skakania, ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy,


„W dworskiej kuchni”- spektakl plenerowy w wykonaniu Teatru Nikoli z Krakowa, 


tradycyjny poczęstunek


Kościół parafialny w Zatorze: 


godz.18.00- 19.00- Msza św. w intencji mieszkańców


godz.20.00- 21.30-  Koncert Orkiestry  im.Telemanna 


Plac przed Zamkiem  w Zatorze, godz.21.45-22.30 


„Jak ogień i woda”- pokaz Fire show 


„Magiczny Zator -miłość, młodość, marzenia” - mapping ( na murach Zamku) oraz instalacja 
świetlno-dźwiękowa z udziałem zespołu ROKBand 


30 czerwca-1 lipca Święto Karpia Zator 2018


7 lipca  -  Piknik Rodzinny w Laskowej, „Biało-Czerwoni” -spektakl, polskie tańce i piosenki, 
konkursy, akcje plastyczne i zabawy, Quiz „Polska Nasza”, basen z kulkami, zamek do skakania, 
ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, smakołyki i plenerowy bufet, godz.
15:00-18:00, boisko w Laskowej


organizatorzy:Rada sołecka wsi Laskowa, ROK Zator  




8 lipca-   Piknik rodzinny w Palczowicach,  „Biało-Czerwoni” -spektakl, polskie tańce i piosenki, 
konkursy, akcje plastyczne i zabawy, Quiz „Polska Nasza”, basen z kulkami, zamek do skakania, 
ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla dzieci. godz.
15:00-18:00, plac przy DL w Palczowicach


organizatorzy: Komitet osiedlowy Morysina, Rada Sołecka wsi Palczowice, KGW Palczowice, 
ROK Zator


14 lipca – Piknik rodzinny w Łowiczkach,  „Biało-Czerwoni” -spektakl, polskie tańce i piosenki, 
konkursy, akcje plastyczne i zabawy, Quiz „Polska Nasza”, basen z kulkami, zamek do skakania, 
ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, smakołyki i plenerowy bufet,  godz.
15:00-18:00, plac zabaw przy przedszkolu w Łowiczkach,


organizatorzy:Rada sołecka wsi Łowiczki, KGW Łowiczki, ROK Zator 


15 lipca – Piknik „Dolina Karpia zaklęta w sztuce”, koncerty i pokazy taneczne, warsztaty 
rękodzielnicze: wikliniarstwo, biżuteria i ozdoby regionalne, papieroplastyka i bibułkarstwo,  
warsztaty rzeźbiarskie „Karp zaklęty w drewnie”- wyrzeźbienie karpia w przygotowanej sylwecie z 
drewna, warsztaty na kole garncarskim, wioska rycerska „Jak dawniej bywało na Zamku w 
Zatorze”, kolorowy stragan zabaw dla dzieci, tradycyjny poczęstunek- prażone i ciasto 
drożdżowe, godz.15.00-18.00 Rynek w Zatorze     


19 lipca-  Piknik Rodzinny w Zatorze, „Biało-Czerwoni” -spektakl, polskie tańce i piosenki, 
konkursy, akcje plastyczne i zabawy, Quiz „Polska Nasza”, basen z kulkami, zamek do skakania, 
ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla dzieci, godz.10.00 – 
13.00, Plac zabaw „Złota Rybka” przy przedszkolu


organizatorzy:Komitet Osiedlowy Centrum, ROK Zator 


21 lipca – Piknik Rodzinny w Smolicach,  „Biało-Czerwoni” -spektakl, polskie tańce i piosenki, 
konkursy, akcje plastyczne i zabawy, Quiz „Polska Nasza”, basen z kulkami, zamek do skakania, 
ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla dzieci, godz.
15:00-18:00, plac zabaw w Smolicach


organizatorzy:Rada sołecka wsi Smolice,KGW Smolice, ROK Zator  


23 lipca – Piknik Rodzinny w Graboszycach, „Biało-Czerwoni” -spektakl, polskie tańce i piosenki, 
konkursy, akcje plastyczne i zabawy, Quiz „Polska Nasza”, basen z kulkami, zamek do skakania, 
ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla dzieci, godz.
15:00-18:00, plac przy DL w Graboszycach


organizatorzy:Rada sołecka wsi Graboszyce, KGW Graboszyce, ROK Zator  


29 lipca – Piknik Rodzinny na Bugaju, „Biało-Czerwoni” -spektakl, polskie tańce i piosenki, 
konkursy, akcje plastyczne i zabawy, Quiz „Polska Nasza”, basen z kulkami, zamek do skakania, 
ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla dzieci, godz.
15:00-18:00, plac zabaw na Bugaju


organizatorzy: Komitet Osiedlowy Bugaj, KGW Bugaj, ROK Zator  


30 lipca – Piknik Rodzinny w Grodzisku,  „Biało-Czerwoni” -spektakl, polskie tańce i piosenki, 
konkursy, akcje plastyczne i zabawy, Quiz „Polska Nasza”, basen z kulkami, zamek do skakania, 
ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla dzieci, godz.
15:00-18:00, plac przy Szkole w Grodzisku, organizatorzy: Rada sołecka wsi Grodzisko, KGW 
Grodzisko, ROK Zator 


25 sierpnia -  Piknik Rodzinny w Podolszu, „Biało-Czerwoni” -spektakl, polskie tańce i piosenki, 
konkursy, akcje plastyczne i zabawy, Quiz „Polska Nasza”, basen z kulkami, zamek do skakania, 
ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla dzieci godz.
15:00-18:00, Plac zabaw na Podjarkach




organizatorzy:Rada sołecka wsi Podolsze, KGW Podolsze, ROK Zator  


26 sierpnia  – Piknik Rodzinny na Królewcu, „Biało-Czerwoni” -spektakl, polskie tańce i piosenki, 
konkursy, akcje plastyczne i zabawy, Quiz „Polska Nasza”, basen z kulkami, zamek do skakania, 
ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla dzieci, godz.
15:00-18:00, plac zabaw na Królewcu, 


organizatorzy: Komitet osiedlowy Królewiec, ROK Zator 


30 sierpnia -  Piknik pożegnanie Wakacji-  „Biało-Czerwoni” -spektakl, polskie tańce i piosenki, 
konkursy, akcje plastyczne i zabawy, Quiz „Polska Nasza”, wspólne śpiewanie, basen z kulkami, 
zamek do skakania, ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla 
dzieci, godz.15:00-18:00, Osiedle Podlipki, organizatorzy:Komitet osiedlowy Podlipki, ROK Zator 


1 września -  Piknik Rodzinny w Rudzach, „Biało-Czerwoni” -spektakl, polskie tańce i piosenki, 
konkursy, akcje plastyczne i zabawy, Quiz „Polska Nasza”, basen z kulkami, zamek do skakania, 
ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla dzieci godz.
15:00-18:00, Plac zabaw przy DL w Rudzach


organizatorzy:Rada sołecka wsi Rudze, KGiGW Rudze, ROK Zator  


 


LETNIA SCENA MUZYCZNA – koncerty, recitale, Rynek w Zatorze 


20 lipca -19.00-20.00 - koncert zespołu młodzieżowego 


1 sierpnia -  19.00-20.00 - koncert zespołu młodzieżowego 


15 sierpnia - 18.00-19.00 -  “Alarm” Bartas Szymoniak-  Koncert Patriotyczny na Zatorskim 
Rynku, koncert jest ilustracją muzyczną Artysty do słów najważniejszych poetów Pokolenia 
Kolumbów. Teksty T.Gajcego, K.K.Baczyńskiego czy A.Słonimskiego zostały ukazane w 
nowatorakich aranżacjach beatrockera.


 


KONCERTY i WYDARZENIA NA DACHU – taras CAZ Zator 


18 lipca, godz. 19.00-20.00- Koncert TRIO Masternak, Nowakowski, Franczak


25 lipca, godz. 19.00-20.00 - Klasyka na dachu- koncert kwartetu smyczkowego


8 sierpnia, godz. 19.00-20.00 -  Przemysław Rudź- koncert muzyki elektronicznej


22 sierpnia, godz. 19.00-20.00 - Podglądanie nieba - obserwacje i prezentacja, Jarek Leski 


29 sierpnia, godz. 18.00-19.00 - Koncert Duetu „ Songo i Zuza”  czyli dobry duet z dobrymi 
piosenka 


 


WARSZTATY w terenie, WYJAZDY, KOLONIA -


13 lipca -  Wycieczka Rodzinna do JuraParku w Krasiejowie - edukacja połączona z zabawą i 
mocą atrakcji! Tunelem czasu przeniesiemy się w czasy, gdy jeszcze nie istniała Ziemia,  
zobaczymy wędrówki kontynentów oraz  jak rodził się nasz Układ Słoneczny, pospacerujemy 
ścieżką wśród największych mezozoicznych gadów i płazów, w Prehistorycznym Oceanarium 
każdy stanie "oko w oko" z gatunkami, które żyły na ziemi tysiące lat temu, pobawimy się w Parku 
Rozrywki oraz na placu zabaw, a na koniec odpoczniemy na plaży (trzeba zabrać stroje kąpielowe 



i ręcznik). Zapisy wraz z wpłatą do 6 lipca, ilość miejsc ograniczona, cena 70 zł, wyjazd godz. 
7.15, zbiórka przy Kościele w Zatorze.  


20 lipca - „Widokówka z Galara” - czyli warsztaty wyjazdowe do Ekomuzeum Doliny Karpia w 
Brzeźnicy, rejs Galarem po kanale Łączany - Skawina, akcja plastyczna. Zapisy do 16 lipca, 
zajęcia bezpłatne, uwaga ilość miejsc ograniczona, wyjazd godz. 9.00 ROK Zator 


26 lipca - 4 sierpnia - KOLONIA w Gdańsku - kolonia adresowana wyłącznie do uczestników zajęć 
w ROK Zator


10 sierpnia - Wycieczka rodzinna do Żywca, wyjazd kolejką na górę Żar. Zwiedzanie Muzeum 
Miejskiego - Starego Zamku oraz Parku Miniatur w Żywcu, spacer po parku. Zapisy wraz z wpłatą 
do 3 sierpnia, ilość miejsc ograniczona, cena 50 zł, wyjazd godz. 8.30 zbiórka przy Kościele w 
Zatorze  


 


W terenie:


WAKACYJNY ZAKĄTEK ZABAW


 


Dom Ludowy w Graboszycach:


w każdy poniedziałek od 9 lipca do 20 sierpnia - „Wakacyjny Zakątek Zabaw” - zabawy, warsztaty 
plastyczne, turnieje, konkursy.


9 lipca - „W rytmach muzyki”- zajęcia plastyczne, gry i zabawy, godz.10.00-11.30


16 lipca - „W morskiej głębinie”- zajęcia podróżniczo-plastyczne,gry i zabawy, godz.10.00-11.30


23 lipca  - „Biało czerwoni” Rodzinne Popołudnie w Graboszycach  kolorowe tańce, zabawy, 
konkursy, ogródek zabaw dla najmłodszych, basen z kulkami, malowanie twarzy, słodki 
poczęstunek dla dzieci, godz.16.00-18.00, plac przy DL w Graboszycach,


organizatorzy:Rada sołecka wsi Graboszyce, KGW Graboszyce, ROK Zator


30 lipca - „Smaki świata”-zajęcia kulinarno - plastyczne, godz.10.00-11.30


6 sierpnia - „ Trzy, dwa, jeden start” gry i zabawy, godz.10.00-11.30


13 sierpnia - „Na pirackim statku...” - zajęcia plastyczne, gry i zabawy. , godz.10.00-11.30


20 sierpnia - „Kolorowy zawrót głowy” - zajęcia plastyczne, gry i zabawy..., godz.10.00-11.30


 


Dom Ludowy w Rudzach:


w każdy poniedziałek od 9 lipca do 20 sierpnia - „Wakacyjny Zakątek Zabaw” - zabawy, warsztaty 
plastyczne, turnieje, konkursy.


9 lipca - „Smaki świata ”- zajęcia kulinarno - plastyczne, godz.10.00-11.30


16 lipca - „W morskiej głębinie”- zajęcia podróżniczo-plastyczne,gry i zabawy, godz.10.00-11.30


23 lipca  - „ W przyjaźni z naturą” - zajęcia podróżniczo-plastyczne,gry i zabawy, godz.
10.00-11.30




30 lipca - „W rytmach muzyki...”- zabawy muzyczno-ruchowe , godz.10.00-11.30


6 sierpnia - „ Kolorowy zawrót głowy” gry i zabawy, godz.10.00-11.30


13 sierpnia - „Trzy, dwa, jeden start” - zabawy muzyczno-ruchowe, godz.10.00-11.30


20 sierpnia - „W zdrowym ciele zdrowy duch” - zajęcia plastyczne, gry i zabawy..., godz.
10.00-11.30


 


Dom Ludowy w Palczowicach:


w każdy wtorek od 10 lipca do 21 sierpnia - „Wakacyjny Zakątek Zabaw” - zabawy, warsztaty 
plastyczne, turnieje, konkursy,


10 lipca - „W morskiej głębinie”- zajęcia podróżniczo-plastyczne, gry i zabawy, godz.10.00-11.30


17 lipca - „W rytmach muzyki...”- zajęcia plastyczne, gry i zabawy, godz.10.00-11.30


24 lipca - „Smaki świata” -zajęcia kulinarno - plastyczne, godz.10.00-11.30


31 lipca - „Kolorowy zawrót głowy ” - zajęcia plastyczne, gry i zabawy, godz.10.00-11.30


7 sierpnia - „ W przyjaźni z naturą”- zajęcia podróżniczo-plastyczne, gry i zabawy, godz.
10.00-11.30


14 sierpnia - „W zdrowym ciele zdrowy duch”- zabawy ruchowo-muzyczne, godz.10.00-11.30


21 sierpnia - „Trzy, dwa, jeden start” - zajęcia plastyczne, gry i zabawy, godz.10.00-11.30


 


Dom Ludowy w Podolszu:


w każdy wtorek od 10 lipca do 21 sierpnia - „Wakacyjny Zakątek Zabaw” - zabawy, warsztaty 
plastyczne, turnieje, konkursy,


10 lipca - „W morskiej głębinie”- zabawy ruchowo-muzyczne, godz.10.00-11.30


17 lipca - „Trzy, dwa, jeden start” ”- zajęcia podróżnicze, gry i zabawy, godz.10.00-11.30


24 lipca - „W rytmach muzyki...” - zajęcia plastyczne, gry i zabawy, godz.10.00-11.30


31 lipca - „W zdrowym ciele zdrowy duch”- zabawy ruchowo-muzyczne, godz.10.00-11.30


7 sierpnia - „W przyjaźni z naturą””- zajęcia plastyczne, gry i zabawy, godz.10.00-11.30


14 sierpnia - „Na pirackim statku...”- zajęcia plastyczne, gry i zabawy, godz.10:00-11:30


21 sierpnia - „Smaki świata”- zajęcia kulinarno - plastyczne, gry i zabawy, godz.10.00-11.30


 


LATO Z BIBLIOTEKĄ


Publiczna Biblioteka w Zatorze


Detektywistyczn Lato CzyToManiaków 2018




Wakacyjne zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 8-10 lat.


10 lipca , godz. 10.00 - „Śladami Lassego i Mai, czyli ...i Ty możesz zostać detektywem”cz. I


24 lipca , godz. 10.00 „Śladami Lassego i Mai, czyli ...i Ty możesz zostać detektywem”cz. II


Czy trzeba być policjantem, by odnaleźć zaginiony muzealny eksponat? Czy masz predyspozycje 
do tego, by odczytać zakodowaną wiadomość?


Tego dowiesz się i świetnie spędzisz wolny czas tylko wówczas, gdy będziesz z nami w 
wakacyjne poranki.


 


Wakacyjne zajęcia  przeznaczone dla dzieci w wieku 4-7 lat. Dzieci mogą brać udział w zabawie 
tylko pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.


11 lipca, godz. 17.00 - „Mali detektywi w akcji” cz. I


18 lipca, godz. 17.00 - „Mali detektywi w akcji” cz. II


Czy aby być dobrym detektywem wystarczy tylko  wysilić umysł? Czy zmysły wzroku, węchu, 
słuchu i smaku mogą ułatwić  rozwiązywanie zagadek?


Wakacyjne popołudnie w bibliotece? A dlaczego nie,  jeśli możemy się wspólnie świetnie bawić!


 


Dodatkowe informacje o poszczególnych zajęciach będą:


- na odrębnych plakatach


- na stronie ROK www.rokzator.com


- pod numerem telefonu ROK 033-8412-166


Uwaga! Zajęcia adresowane są dla dzieci w wieku od 6 lat. Młodsze dzieci zapraszamy wraz z 
opiekunem. 


ZAPRASZAMY DO WAKACYJNEJ ZABAWY Z ROKiem w Zatorze


