
WAKACJE 2019. 

21.06 – wycieczka warsztatów plastycznych do Skansenu w Nowym Sączu 

21 - 23.06. – Świętojańskie Dni Rodzin – Łącko (występ Grupy Teatralnej „Berecik” i koncert Orkiestry Dętej im. 

T. Moryto) 

30.06 – I Zlot pojazdów zabytkowych pod patronatem Wójta  Gminy Łącko – Rynek w Łącku 

1.07.-07.07 –  5. Małopolska Akademia Talentów – zajęcia warsztatowe w GOKu w Łącku  

3.07 – „Maleńskie Królestwo Królewny Aurelki” – Teatr Figur z Krakowa (wstęp bezpłatny, po spektaklu odbędą 

się warsztaty teatralne dla wszystkich uczestników. Spektakl jest realizowany w ramach projektu "Mały Wielki 

Teatr". Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 

Promocji Kultury) 

3.07. – Koncert w ramach Małopolskiej Akademii Talentów – godz. 18.45 – kościół parafialny w Łącku (w 

programie: Bach, Boccherini, Telemann) 

5.07. – wyjazd do Rabkolandu  

5.07. – Koncert pedagogów Małopolskiej Akademii Talentów – godz. 18.00 – hala widowiskowo-sportowa w 

Łącku (Schumann, Chopin, Paderewski)   

6.07. – Pianistyczny finał- godz. 18.00 – hala widowiskowo-sportowa w Łącku, godz.19.00 Koncert  o zachodzie 

słońca w wykonaniu uczestników  Akademii Talentów – Amfiteatr na Jeżowej  

7.07. – Koncert na zakończenie 5. Małopolskiej Akademii Talentów – godz. 13.00 – kościół parafialny w Łącku  

11.07 – warsztaty plastyczne – malowanie na szkle 

12.07 – wyjazd do kina „Sekretne życie zwierzaków domowych 2”  

14.07 – Piknik Rodzinny na Szczereżu  

18.07. – wycieczka do Labilandu  

21.07 – Festyn Rodzinny na Brzynie  

25.07. – wycieczka do ogrodów sensorycznych i biblijnych w Muszynie 

01.08 – wyjazd do kina w Nowym Sączu 

08.08 – wycieczka do parku linowego oraz Bobrowiska w Starym Sączu 

11.08. – Dziki Zachód na łąckim Rynku czyli zabawa dla dużych i małych – animacje, konkursy z nagrodami dla 

całych rodzin 

14.08. – Na tropie (pre)historii Maszkowic – quest, wycieczka krajoznawcza  

15.08 – uroczystości na Górze Zyndrama  w Maszkowicach  

23.08 – warsztaty plastyczne – kwiaty z bibuły 

27.08 – wyjazd do Muzeum Lotnictwa w Krakowie 

*Wyjazdy możliwe po zebraniu odpowiedniej ilości osób, zaś wszelkie pozostałe informacje związane z 

programem wakacyjnym można uzyskać w GOK-u pod nr tel. 18 444-61-69.  Terminy wyjazdów mogą ulec 

zmianom. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu umieszczane będą na oddzielnych plakatach. 

  


