
WYCIECZKOWE CZWARTKI

Zapisy do 27 czerwca

Zapisy do 12 lipca

Zapisy do 8 lipca

Zapisy do 12 lipca

Zapisy do 15 lipca

Zapisy do 19 lipca

   MDK CHEŁM – STUDZIANKA
   Wioska Tatarska
W programie m.in.: 
gra historyczna, nauka strzelania z łuku tatarskiego, 
zwiedzanie Muzeum Wsi Podlaskiej
oraz wiele innychatrakcji. 
W cenę wliczony jest obiad i ubezpieczenie.
Liczba miejsc ograniczona.

 
   MDK CHEŁM – DĄBRÓWKA
   Park Dźwięków  
W programie m.in.: 
robienie kalejdoskopu, gra „Dudkobranie”, 
zabawy podwórkowe.
W cenę wliczony jest obiad i ubezpieczenie.
Liczba miejsc ograniczona.
 

   MDK CHEŁM – BAŁTÓW
   
W programie m.in.:
zwiedzanie Jura Parku, Oceanarium, Sabatówka, 
zwierzyniec Bałtowski, Polska w miniaturze.
W cenę wliczony jest obiad i ubezpieczenie.
Liczba miejsc ograniczona.

   CHEŁM – KUROZWĘKI
   Pałac w Kurozwękach
W programie m.in.: 
zwiedzanie pałacu, lochy pełne tajemnic, wycieczka wozem 
westernowym do zagrody z bizonami, labirynt i wiele innych 
atrakcji.
W cenę wliczona jest pizza i ubezpieczenie.
Liczba miejsc ograniczona.
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Zapisy do 5 lipca

40 złZbiórka 08:10 – ok. 17:00

45 zł Zbiórka 08:00 – ok. 16:00

50 zł Zbiórka 08:40 – ok. 16:30

Zapisy do 19 lipca

62 zł Zbiórka 08:00 – ok. 16:30

55 zł Zbiórka 07:00 – ok. 17:30

40 złZbiórka 06:40 – ok. 19:30

                 PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ 
z oświadczeniem i regulaminem wycieczki 
dostępnym na stronie www.mdkchelm.pl 

Przy zapisie dziecka wymagane są: pesel, opłata, 
oświadczenie do pobrania na stronie MDK      

Kolorow e 
lato w mieście

WYCIECZKOWE WTORKI

50 złZbiórka 07:50 – ok. 17:00

62 złZbiórka 06:40 – ok. 18:00

   MDK CHEŁM – RĄBLÓW
    Park Labiryntów i Miniatur

W programie m.in.: 
zwiedzanie parku labiryntów i miniatur, 

lekcja przyrody oraz wiele innych atrakcji. 
W cenę wliczona jest pizza i ubezpieczenie.

Liczba miejsc ograniczona.
    

MDK CHEŁM – PUŁAWY – KAZIMIERZ   
W programie m.in.: 

warsztaty geologiczne „Manufaktura bursztynu”
- w Pałacu Czartoryskich w Puławach, 

spacer i rejs ornitologiczny po Kazimierzu.
W cenę wliczony jest obiad i ubezpieczenie.

Liczba miejsc ograniczona.
 

MDK CHEŁM – ZAWIEPRZYCE
   Zamek w Zawieprzycach

W programie m.in.:
gra terenowa „W poszukiwaniu skarbów Kasztelana”, 

zwiedzanie zamku, gry i zabawy plebejskie, 
strzelanie z łuku, lekcja tańca dawnego.

W cenę wliczone jest ognisko i ubezpieczenie.
Liczba miejsc ograniczona.

   

MDK CHEŁM – LUBLIN 
W programie m.in.: 

- warsztaty lego 
„Na średniowiecznym zamku”, „Czym jest grawitacja?”

- niewidzialne warsztaty 
oraz warsztaty robienia pizzy włoskiej na Lubartowskiej 77.

W cenę wliczona jest pizza i ubezpieczenie.
Liczba miejsc ograniczona.

 

ZAPISY od 11.06
w Pracowni Inicjatyw Kulturalnych
pn. - śr. 8:30 - 17:00
czw., pt. 8:30 - 14:30


