
Harmonogram ferii zimowych GOK w Milanowie na 2020 r. 
 

Lp Data Miejsce zajęć 
Godziny 

zajęć 
Tematyka zajęć Informacje dodatkowe/uwagi 

1. 
14 .01.2020r. 

wtorek 
GOK Milanów 10:00- 13:00  Spotkanie organizacyjne dotyczące ferii zimowych. 

2. 
15.01.2020r. 

środa 
Lublin 8:00 wyjazd 

Organizatorzy pokrywają koszty związane                         

z przejazdem uczestników wycieczki pozostałe 

koszty pokrywają rodzice 

3. 
16.01.2020r.  

czwartek 
GOK Milanów 10:00-13:00 Zajęcia kulinarne Wspólne robienie  i degustacja smakołyków 

4. 
17.01.2020r.  

piątek 
Chrzanów  8:00 wyjazd 

Organizatorzy pokrywają koszty związane                         

z przejazdem uczestników wycieczki pozostałe 

koszty pokrywają rodzice 

5. 
18.01.2020r. 

sobota 
- 

- 
Dzień wolny - 

6. 
19.01.2020r. 

niedziela 
GOK Milanów 16:00 

Gminny Przegląd Kolęd        

i Pastorałek 

Koncert Noworoczny orkiestry dętej, występy 

solistów i grup śpiewaczych 

7. 
20.01.2020r. 

poniedziałek 
- - Dzień wolny - 

8. 
21.01.2020r. 

wtorek 
GOK Milanów 10:00-13:00 

Zajęcia z Panią Małgosią  

Maciejuk  z ODR 
Robienie ramek na zdjęcia  

9. 
22.01.2020r. 

środa 
Siedlce  8:00 wyjazd 

Organizatorzy pokrywają koszty związane z 

przejazdem uczestników wycieczki pozostałe 

koszty pokrywają rodzice 

10. 
23.01.2020r. 

czwartek 
GOK Milanów 13-16:00 

Karnawałowy Bal  

Przebierańców dla 

maluchów 

Do udziału w imprezie zapraszamy najmłodszych 

mieszkańców . Podczas balu odbędzie się konkurs na 

najciekawsze przebranie i wiele innych konkursów                  

z nagrodami. Ponadto przewidujemy poczęstunek                   

i super zabawę 

11. 
24.01.2020r. 

piątek 
Rąblów  8:00 wyjazd 

Organizatorzy pokrywają koszty związane z 

przejazdem uczestników wycieczki pozostałe 

koszty pokrywają rodzice 



16. 
25.01.2020r. 

sobota 
- - Dzień wolny - 

 

Bliższych informacji związanych z organizacją ferii zimowych udzielają pracownicy GOK pod numerem 

tel. 83 35 67 034  w godzinach pracy placówki. 

W związku z koniecznością zorganizowania przejazdu prosimy o wcześniejsze zapisy na organizowane 

wyjazdy.  
 

Uwaga !  osoby chętne do udziału w organizowanych wycieczkach, a nie posiadające zgody rodziców nie będą mogły 

w nich uczestniczyć. 

 

Minimalna ilość uczestników wyjazdu to 12-14 osób w przypadku gdy zgłosi się mniej wyjazd zostanie 

odwołany!!! 
Uczestnicy zobowiązani są do posiadania zgody rodzica/opiekuna prawnego  na wyjazd. Dodatkowe zgody 

obowiązują w przypadku wyjazdu na park trampolin. Oświadczenia do pobrania w GOK 


