Propozycje zajęć organizowanych przez jednostki organizacyjne DWK OHP podczas „Ferii z OHP 2020”
w terminie 10–23.02. 2020 r.
Jednostka
organizacyjna
1-3 HP Bolesławiec
al. Tysiąclecia 51,
tel.75 73 286 06

Grupa
Wychowawcza
w Zgorzelcu,
ul. Warszawska 1,
tel. 75 6412540

Forma zajęć
Zajęcia sportowo – rekreacyjne (na lodowisku, pływalni), warsztaty filmowe, gitarowe, tańca współczesnego w
Bolesławieckim Ośrodku Kultury, zajęcia literackie, plastyczne w MDK, zajęcia w pracowniach Międzynarodowego
Centrum Ceramiki (ceramiczno – rzeźbiarskie).
Zajęcia sportowo – rekreacyjne
na pływalni, zajęcia z doradcą zawodowym, zajęcia biblioteczne (nauka obsługi biblioteki multimedialnej) w MDK,
odwiedziny w schronisku dla zwierząt (forma uwrażliwienia uczestników na losy bezdomnych zwierząt).

1-10 HP Kamienna Zajęcia sportowo- ruchowe w tenisie stołowym, sekcji artystycznej i fotograficznej, udział w przedsięwzięciach w ramach
„Ferii w mieście” – pokaz iluzjonistyczny, „Jak szukać pracy co warto wiedzieć” – zapoznanie z ofertami pracy.
Góra,
ul. Lubawska 5,
tel. 75 769 52 36
1-13 HP
Zajęcia sportowo – rekreacyjne
Przemków, ul.
( lodowisko, kręgielnia), gry i zabawy umysłowe, zajęcia sportowe, ognisko.
Leśna Góra 3,
tel. 76 831 91 36
1-21 HP Jawor, ul.
Zamkowa 2,

Zajęcia z twórczego myślenia; kulinarne pt. „Babeczka z sercem”, zwiedzanie wystawy pt. „Fascynujący świat pająków
i skorpionów” w ECMEN w Jaworze; wyjście na kręgielnię w Galerii Piastów w Legnicy oraz poznanie zabytków miasta.

tel. 76 87 072 76
1-23 HP Polkowice,
ul. Skalników 6,
tel. 76 845 40 05

Zajęcia sportowe na lodowisku, wyjście do kina, na film edukacyjny, dzień gier planszowych, udział w projekcje „Wybierz
kierunek w życiu” realizowanym przez Bibliotekę w Sieroszowicach, warsztaty rozwojowe, rekreacyjne i profilaktyczne.

1-30 HP
Wałbrzych, pl.

Wycieczka na Chełmiec, wyjście na kręgle, seans filmowy o treści edukacyjnej, spotkanie z doradcami zawodowymi,
hufcowe zabawy walentynkowe, konkurs karaoke

Magistracki 3,
tel. 74 666 75 73
1-33 HP Bielawa,
ul. Wolności 109,

Zajęcia sportowo – rekreacyjne (turniej tenisa stołowego, w kręgle, siłownia miejska, park linowy), warsztaty plastycznotechniczne

tel. 74 833 21 38
1-34 HP Ziębice,
pl. Strażacki 8,

W śniegowym labiryncie” – rebusy, krzyżówki, gry, wyjazd na lodowisko i basen, zajęcia sportowe (turniej tenisa stołowego,
siatkówki, badmintona), spotkanie podsumowujące ferie zimowe

tel. 74 816 12 04
oraz 531 160 893
1-38 HP Nowa

Warsztaty rozwoju osobistego, dla absolwentów, zajęcia sportowe na kręgielni.

Ruda
ul. J. Piłsudskiego
14, tel. 74 873 50 62
1-40 HP Świdnica,
ul. Długa 33 lok.

Zajęcia z doradcą zawodowym, spacer szlakiem zabytków świdnickich, zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śl.,
Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy, wystawy głównej oraz czasowej Muzeum Dawnego Kupiectwa wyjście do kina na
film edukacyjny.

28, tel. 74 852 04 27
1-47 HP Wrocław,
ul. Wyb. J.
Słowackiego 9,
tel. 71 342 47 75
lub 71 798 59 48

Zajęcia koła strzeleckiego, wyjście do schroniska dla zwierząt, zajęcia sportowe (tenis stołowy, kręgielnia),

1-48 HP Trzebnica,
ul. Żeromskiego 25,

Wycieczka trasą widokową na Kocią Górę, warsztaty plastyczne i zajęcia sportowe (sala gimnastyczna, siłownia), zajęcia
informatyczne.

tel. 71 312 17 03

1-63 HP Strzelin,
ul. Pocztowa 3,

Zajęcia świetlicowe: gry planszowe, projekcja filmów, gry integracyjne, zajęcia plastyczne, warsztaty twórcze rozwijające
wyobraźnię, pogadanka nt. bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

tel. 71 392 28 65
1-1 HP Legnica, ul.
Mickiewicza 21, tel.

Zajęcia strzeleckie na strzelnicy ZP LOK w Legnicy, warsztaty plastyczne „Walentynkowo”, mini wycieczka do „Strefy
młodzieży”, zajęcia sportowe na lodowisku, turniej gier planszowych i bilarda

76 86 243 33
1-2 HP Góra,
ul. Piastów 6, tel.
65 544 11 77
S
1-7 HP
z
c
z
e

Dzierżoniów,
Rynek 36/20,

Zajęcia sportowe na sali POSiR i świeżym powietrzu, warsztaty fotograficzne „Moja walentynka”, dzień miłości
do Ojczyzny „Zakochać się w AK” – przedsięwzięcie terenowe, zostać cukiernikiem - pieczenie pączków na Tłusty
Czwartek..
Zajęcia edukacyjne (pomoc uczestnikom w nadrobieniu zaległości szkolnych), gry i zabawy integracyjne, wycieczki
turystyczno – edukacyjne (zwiedzanie Krzywej Wieży, miasta Bielawy i Dzierżoniowa), zajęcia w Centrum Poszanowania
Energii w Bielawie, zajęcia z doradztwa zawodowego, hufcowe Walentynki (pisanie życzeń walentynkowych „Miłość na
papierze”, warsztaty artystyczne, wyjście na kręgle i basen, tworzenie kroniki hufcowej.

tel. 74 831 48 54

1-4 HP Wołów, ul.
g
Kościuszki 27, tel.
ó
534 617 771
S
1-6 HP Jelenia
z
Góra,
c
ul. Wiejska 29,
z
tel. 75 75 342 37
e

Zajęcia sportowe na basenie, wyjazd do kina w Lubinie na film edukacyjny, zwiedzanie Parku Wrocławskiego Centrum
Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.

Pogadanka nt. bezpiecznych ferii, spektakl w Teatrze Animacji, zajęcia sportowe (lodowisko, kręgielnia), artystyczne,
z pośrednikiem pracy, z doradcą zawodowym, wyjście do kina na film edukacyjny, wycieczka Doliną Bobru.

gółowe informacje dot. dokładnych terminów realizacji przedsięwzięć w ramach „Ferii z OHP” można uzyskać w siedzibach jednostek
organizacyjnych DWK OHP w dniach poniedziałek – piątek w godz. 7.45- 15.45.

