WAKACJE 2021 W GMINIE TARNOWO PODGÓRNE
data wydarzenia

nazwa wydarzenia

godzina

opis wydarzenia

miejsce wydarzenia

organizator

25 czerwca

Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie

8:00 - 18:00

Wydłużone godziny zwiedzania połączone z bezpłatnym
wstępem

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

26 czerwca

Prelekcja: "Co czytali wielkopolscy żołnierze w latach 1919-1920?"

10:00-12:00

Subiektywny przegląd prasy tej codziennej jak i tej wydawanej
specjalnie dla żołnierzy w Wielkopolsce ponad sto lat temu.

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

10:00-18:00

W programie m.in. interaktywny spektakl plenerowy ZABAWY
PODWÓRKOWE. RAZ, DWA, TRZY…TERAZ TY!, warsztaty
plastyczne, porady „ZERO WASTE”, spacer ornitologiczny,
występy grup artystycznych, zakupy lokalnych produktów, food
truck. Wstęp wolny

kulturalne podwórko SEZAMu
przy Centrum Kultury
Przeźmierowo

GOK SEZAM

PAŁAC JANKOWICE

26 czerwca

EKO PIKNIK - Edukacja Kultura Otoczenie

26 czerwca

Joga na trawie - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

10:00 - 11:30

Ta forma ruchu stała się już bardzo popularna. Bezpłatne
spotkania dają szansę sprawdzenia, bez dużych inwestycji, czy
joga jest właśnie dla nas, czy praca nad ciałem daje nam
zadowolenie. Ponieważ jogę może uprawiać każdy, dlatego
park przy Pałacu Jankowice
Pałac zaprasza i starszych i młodszych, a nawet najmłodszych z
rodzicami. Uczestnicy zajęć muszą przynieść ze sobą matę,
warto też zabrać butelkę wody i wygodny, warstwowy strój.

26 czerwca

Akcja krwiodawstwa z Tarnowskimi Termami

9:00 - 14:00

Świętowanie przez pomaganie. Charytatywna akcja
krwiodastwa.

Parking przy Tarnowskich
Termach

Tarnowskie Termy

26 czerwca

Noc Saunowa

19:00 - 01:00

Noc saunowa pt"Gorące Profesje" Specjalna impreza, z
wcześniejszą rezerwacją biletów

Strefa Saun Tarnowksich Term

Tarnowskie Termy

teren przy Domu Kultury w
Tarnowie Podgórnym

GOK SEZAM

27 czerwca

EKO PIKNIK - Edukacja Kultura Otoczenie

10:00-18:00

W programie m.in. interaktywny spektakl plenerowy ZABAWY
PODWÓRKOWE. RAZ, DWA, TRZY…TERAZ TY!, warsztaty
plastyczne, porady „ZERO WASTE”, spacer ornitologiczny,
występy grup artystycznych, zakupy lokalnych produktów, food
truck. Wstęp wolny

27 czerwca

Nordic walking po parku - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

11:00 - 12:30

Chodzenie z kijkami, czyli nordic walking, to sport nie nie
wymagający zbyt dużego obciążenia organizmu, który angażuje
także górne części ciała. Poczuj energię, satysfakcję i
park przy Pałacu Jankowice
motywację, chodząc z trenerką w grupie, malowniczymi
ścieżkami parku Pałacu Jankowice.

PAŁAC JANKOWICE

27 czerwca

Koncert Galowy Festiwalu Talentów i Pasji w Gminie Tarnowo Podgórne 17:00
koncert laureatów oraz koncert Krzysztofa Iwaneczko

Koncert galowy drugiej edycji Festiwalu Talentów i Pasji w
Gminie Tarnowo Podrógrne z prezentacją laureatów,
wręczeniem nagród oraz koncertem Krzysztofa Iwaneczko zwycięzcy programu telewizyjnego The Voice of Poland

Park przy Pałacu Jankowice

PAŁAC JANKOWICE, Gmina
Tarnowo Podgórne

28 czerwca

JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały tydzień

19:00 - 20:30

Bezpłatne zajęcia, które odbywać się będą w każdy
poniedziałek i piątek naprzemiennie na plaży w Lusowie i molo
w Chybach

plaża w Lusowie

OSiR

29 czerwca

Aqua Senior

10:00

Wejście dla seniorów na zajęcia w ramach biletu na basen

basen rekreacyjny

Tarnowskie Termy

30 czerwca

3 godziny dla rodziny

10:00 - 13:00

EKO warsztaty dla rodzin, podczas których będziemy wspólnie
tworzyć coś z niczego, śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach Park 700-lecia w Tarnowie
i odpoczywać wśród zieleni. W spotkaniach udział wezmą
Podgórnym
wyjątkowi goście - żywe zwierzęta.

Fundacja Mój Mount Everest

30 czerwca

Fitness dla rodzin

18:30 - 19:30

Zajęcia fitness na świeżym powietrzu

Park 700-lecia w Tarnowie
Podgórnym

Fundacja Mój Mount Everest

1 lipca

Siłownia w plenerze

16:30-17:00

Otwarty trening na zewnętrznych siłowniach z instruktorem

Siłownie w Tarnowie Podgórnym,
Lusowie, przy Pałacu w
OSiR
Jankowicach, Przeźmierowie

1 lipca

Seminaria z samoobrony dla kobiet

17:00 - 19:00

Teoria oraz nauka elementów walki w stójce i parterze

Baranowo

OSiR

1 lipca

Tańczyć każdy może - zajęcia taneczne aktywizujące pracę ciała

16:30 - 19:00

Mix tańca nowoczesnego, hip-hop, dance fit i senior dance dla
dzieci, dorosłych i seniorów

OSiR, ul. Nowa 60, Tarnowo
Podgórne

OSiR

1 lipca

Letnia Akademia Pływania

10:30-18:15

baseny sportowe

Tarnowskie Termy

1-2 lipca

Warsztaty ceramiki dla koła plastycznego z Tarnowa Podgórnego

15:00-20:00

Warsztaty zamknięte, tylko dla grup GOK SEZAM.

Centrum Kultury Przeźmierowo

GOK SEZAM

2 lipca

JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały tydzień

18:00 - 19:30

Bezpłatne zajęcia, które odbywać się będą w każdy
poniedziałek i piątek naprzemiennie na plaży w Lusowie i molo
w Chybach

molo w Chybach

OSiR

2 lipca

Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie

8:00 - 18:00

Wydłużone godziny zwiedzania połączone z bezpłatnym
wstępem

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

2 lipca

Kino Sezamu

19:00

Seans w Kinie Sezamu Bilety w cenie 16 zł w serwisie biletyna.
pl

Centrum Kultury Przeźmierowo

GOK SEZAM

2 lipca

Zgrana Gmina Tarnowo - Fyrtel Gier

18:00

Cykliczne spotkanie z grami planszowymi, otwarte dla
wszystkich (na chwilę obecną ze względu na obostrzenia
obowiązują zapisy). Szczegóły na stronie Zgrana Gmina
Tarnowo.

Baranowo

Fundacja Free Time

2 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18: teakwondo olimpijskie, koszykówka, piłka nożna
30

Tarnowo Podgórne

OSiR

Centrum Kultury Przeźmierowo

GOK SEZAM

3 lipca

3 lipca

"Wielki błękit" warsztaty Raju szycia (STRIMA) dla dzieci i dorosłych

Joga na trawie - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

10:00-14:00

Warsztaty recyklingowe z szycia jeansowych toreb, dla 8-16
uczestników (obowiązują zapisy, będzie 8 stanowisk, przy 1
stanowisku 1 osoba dorosła lub dziecko z dorosłym), dla
umiejących szyć, albo tych, którzy będą to robić po raz
pierwszy. Materiały zapewnia Organizator. Odpłatność 30 zł/os.
Obowiązują zapisy. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na
www.goksezam.pl

10:00 - 11:30

Ta forma ruchu stała się już bardzo popularna. Bezpłatne
spotkania dają szansę sprawdzenia, bez dużych inwestycji, czy
joga jest właśnie dla nas, czy praca nad ciałem daje nam
zadowolenie. Ponieważ jogę może uprawiać każdy, dlatego
park przy Pałacu Jankowice
Pałac zaprasza i starszych i młodszych, a nawet najmłodszych z
rodzicami. Uczestnicy zajęć muszą przynieść ze sobą matę,
warto też zabrać butelkę wody i wygodny, warstwowy strój.

PAŁAC JANKOWICE

3 lipca

Joga na trawie - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

10:00 - 11:30

Ta forma ruchu stała się już bardzo popularna. Bezpłatne
spotkania dają szansę sprawdzenia, bez dużych inwestycji, czy
joga jest właśnie dla nas, czy praca nad ciałem daje nam
zadowolenie. Ponieważ jogę może uprawiać każdy, dlatego
park przy Pałacu Jankowice
Pałac zaprasza i starszych i młodszych, a nawet najmłodszych z
rodzicami. Uczestnicy zajęć muszą przynieść ze sobą matę,
warto też zabrać butelkę wody i wygodny, warstwowy strój.

PAŁAC JANKOWICE

PAŁAC JANKOWICE

3 lipca

Słuchowiska dla dzieci na trawie

13.00-13.30

Budzące wyobraźnię opowieści, skupiające na efektach
głosowych i dźwiękowych, budujące dziecięcą wrażliwość i
koncentrację, dające możliwość odpoczynku zmęczonym
park przy Pałacu Jankowice
oczom, wpatrzonym w ekran smartfona. Rozłóż z dzieckiem koc
na trawie i otwórzcie drzwi wyobraźni.

4 lipca

Kino Sezamu dla dzieci

15:00

Seans w Kinie Sezamu Bilety w cenie 11 zł dostępne w serwisie
Centrum Kultury Przeźmierowo
biletyna.pl

GOK SEZAM

4 lipca

Gminna wyprawy rowerowe - wakacje na dwóch kółkach

16:00 - 18:00

Rajdy rowerowe gminnymi drogami i ścieżkami rowerowymi
poprzedzone wykładami jak przygotować się w podróż na
rowerze. Informacji udziela: Sebastian Łaszewski, tel.
606122561

OSiR

Różne lokalizacje: Baranowo,
Tarnowo Podgórne,
Przeźmierowo

4 lipca

Nordic walking po parku - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

11:00 - 12:30

Chodzenie z kijkami, czyli nordic walking, to sport nie nie
wymagający zbyt dużego obciążenia organizmu, który angażuje
także górne części ciała. Poczuj energię, satysfakcję i
park przy Pałacu Jankowice
motywację, chodząc z trenerką w grupie, malowniczymi
ścieżkami parku Pałacu Jankowice.

4 lipca

Gminne wyprawy rowerowe - wakacje na dwóch kołach

16:00-18:00

Rajdy rowerowe gminnymi drogami i ścieżkami rowerowymi
poprzedzone wykładami jak przygotować się w podróż na
rowerze. Więcej informacji pod numerem tel.

GOK SEZAM

OSiR

PAŁAC JANKOWICE

Różne lokalizacje

5-9 lipca

Warsztaty plastyczne dla dzieci od 9 r.ż.

10:00-14:00

5 - dniowe warsztaty plastyczne dla dzieci od 9 r.ż. Na zajęciach
dzieci będą się uczyć oraz twórczo spędzać czas,
eksperymentując z różnymi technikami plastycznymi. W
Dom Kultury w Tarnowie
programiem.in.: rysunek i malarstwo. Odpłatność: 100 zł/os.
Podgórnym
Obowiązują zapisy. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na
www.goksezam.pl

5 lipca

JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały tydzień

19:00-20:30

bezpłatne zajęcia, które odbywać się będą w każdy poniedziałek
plaża w Lusowie
i piątek naprzemiennie na plaży w Lusowie i molo w Chybach

5 lipca

Tenis stołowy dla dzieci

9:30 - 11:00

Treningi tenisa stołowego dla dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne

5 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

5 lipca

5 lipca

Szkoła Podstawowa w
Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

10:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18: teakwondo olimpijskie, koszykówka, piłka nożna
30

Tarnowo Podgórne

OSiR

Street Workout

18:30

Park Kanikowskiego w
Przeźmierowie

OSiR

Warsztaty ceramiczne dla dzieci

10:00 - 11:30
Warsztaty ceramiczne dla dzieci od 6 roku życia, obowiązują
oraz 12:00 - 13:
zapisy
30

Pałac Jankowice

PAŁAC JANKOWICE

Zajęcia plenerowe Street Workout z instruktorem

6,13,20 lipca

Warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych od 15 r. ż.

17:00-19:00

6,13, 20 lipca - 3 spotkania: 6.07 pierwsze spotkanie zapoznanie, omówienie tematu na przykładach, drugie
spotkanie 13.07 - portret w plenerze, trzecie spotkanie - 20.07
portret studyjny, warsztaty ze światłem sztucznym w Centrum
Kultury w Przeźmierowie. Odpłatność: 80 zł/os. Obowiązują
zapisy. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na www.
goksezam.pl

6 lipca

Warsztaty na skateparku

11:00-12:30

Zajęcia z nauki jazdy na deskorolce, rolkach, wrotkach,
hulajnodze i rowerze

Skatepark Tarnowo Podgórne

OSiR

6 lipca

Wykład o zdrowym odżywianiu i formach aktywności dla każdego

18:00 - 20:00

Zdrowe odżywianie, formy aktywnościa fizycznej dla każdego

Pałac Jankowice

OSiR

6 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18: teakwondo olimpijskie, koszykówka, piłka nożna
30

Tarnowo Podgórne

OSiR

6 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

7 lipca

3 godziny dla rodziny

10:00 - 13:00

EKO warsztaty dla rodzin, podczas których będziemy wspólnie
tworzyć coś z niczego, śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach Park 700-lecia w Tarnowie
i odpoczywać wśród zieleni. W spotkaniach udział wezmą
Podgórnym
wyjątkowi goście - żywe zwierzęta.

Fundacja Mój Mount Everest

7 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

7 lipca

Tenis stołowy dla dzieci

9:30 - 11:00

Treningi tenisa stołowego dla dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne

Szkoła Podstawowa w
Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

7 lipca

Fitness w wodzie

10:00 - 10:45

Otwarte zajęcia modelujące sylwestkę i wysmuklające ciało

Plaża w Lusowie

OSiR

7 lipca

Fitness dla rodzin

18:30 - 19:30

Zajęcia fitness na świeżym powietrzu

Park 700-lecia w Tarnowie
Podgórnym

Fundacja Mój Mount Everest

7 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 12:00

tenis stołowy/ziemny, piłka nożna, badminton

Przeźmierowo

OSiR

8 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

9 lipca

Spektakl "Ożenek" grupy teatralnej Zamiast

19:00

Spektakl "Ożenek" grupy teatralnej Zamiast działającej w GOK
SEZAM. Obowiązują bezpłatne wejściówki.

CK Przeźmierowo

GOK SEZAM

9 lipca

JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały tydzień

18:30-19:30

bezpłatne zajęcia, które odbywać się będą w każdy poniedziałek
molo w Chybach
i piątek naprzemiennie na plaży w Lusowie i molo w Chybach

OSiR

9 lipca

Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie

8:00 - 18:00

Wydłużone godziny zwiedzania połączone z bezpłatnym
wstępem

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

9 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18: teakwondo olimpijskie, koszykówka, piłka nożna
30

Tarnowo Podgórne

OSiR

10 lipca

Joga na trawie - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

10:00 - 11:30

CK Przeźmierowo

GOK SEZAM

Ta forma ruchu stała się już bardzo popularna. Bezpłatne
spotkania dają szansę sprawdzenia, bez dużych inwestycji, czy
joga jest właśnie dla nas, czy praca nad ciałem daje nam
zadowolenie. Ponieważ jogę może uprawiać każdy, dlatego
park przy Pałacu Jankowice
Pałac zaprasza i starszych i młodszych, a nawet najmłodszych z
rodzicami. Uczestnicy zajęć muszą przynieść ze sobą matę,
warto też zabrać butelkę wody i wygodny, warstwowy strój.

PAŁAC JANKOWICE

10 lipca

Joga na trawie - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

10:00 - 11:30

Ta forma ruchu stała się już bardzo popularna. Bezpłatne
spotkania dają szansę sprawdzenia, bez dużych inwestycji, czy
joga jest właśnie dla nas, czy praca nad ciałem daje nam
zadowolenie. Ponieważ jogę może uprawiać każdy, dlatego
park przy Pałacu Jankowice
Pałac zaprasza i starszych i młodszych, a nawet najmłodszych z
rodzicami. Uczestnicy zajęć muszą przynieść ze sobą matę,
warto też zabrać butelkę wody i wygodny, warstwowy strój.

10 lipca

Słuchowiska dla dzieci na trawie

13.00-13.30

Budzące wyobraźnię opowieści, skupiające na efektach
głosowych i dźwiękowych, budujące dziecięcą wrażliwość i
koncentrację, dające możliwość odpoczynku zmęczonym
park przy Pałacu Jankowice
oczom, wpatrzonym w ekran smartfona. Rozłóż z dzieckiem koc
na trawie i otwórzcie drzwi wyobraźni.

PAŁAC JANKOWICE

10:00-11:30 i
12:15-16:00

Warsztaty w godz.10:00-11:30 - małe mozaiki, każdy wykonuje
swoją, motywy przyrodnicze, materiały zapewnia Organizator.
Obowiązują zapisy. Grupa do 20 osób. 12:15 "MOZAIKOWY
NAPIS"- dla wszystkich chętnych otwarte, bezpłatne warsztaty
na Podwórku SEZAMU: robimy wspólnie duży napis do CK
Przeźmierowo. Warsztaty “małe mozaiki” o 10:00 - odpłatność
20 zł/os., obowiązują zapisy. Regulamin i karta zgłoszenia
dostępne na www.goksezam.pl
12:15 “MOZAIKOWY NAPIS” - wstęp wolny

CK Przeźmierowo

GOK SEZAM

kulturalne podwórko SEZAMu
przy Centrum Kultury
Przeźmierowo

GOK SEZAM

10 lipca

Warsztaty z tworzenia mozaiki dla dorosłych i dzieci

10 lipca

Koncert Michała Kowalonka

20:00

Koncert plenerowy przy CK Przeźmierowo. Michał Kowalonek współzałożyciel legendarnej grupy SNOWMAN. Założyciel
formacji Lumikulu. Przez sześć lat w zamian za Artura Rojka
występował w składzie Myslovitz. Bilety w cenie 10 zł dostępne
w serwisie biletyna.pl

11 lipca

Nordic walking po parku - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

11:00 - 12:30

Chodzenie z kijkami, czyli nordic walking, to sport nie nie
wymagający zbyt dużego obciążenia organizmu, który angażuje
także górne części ciała. Poczuj energię, satysfakcję i
park przy Pałacu Jankowice
motywację, chodząc z trenerką w grupie, malowniczymi
ścieżkami parku Pałacu Jankowice.

Cotygodniowe spotkania realizowane na pałacowym tarasie i w
parku, o tematyce związanej z przyrodą, zwierzętami i ekologią.
Będą to widowiskowe spotkania z eksperymentami, astrologią, taras Pałacu Jankowice
ornitologią i tropami dzikich zwierząt.

PAŁAC JANKOWICE

PAŁAC JANKOWICE

11 lipca

Otwarte spotkania edukacyjne "OdkrywaMy" dla dzieci i młodzieży

13.00-14.00

11 lipca

Koncert z cyklu Lusowskie Spotkania Muzyczne

13:00

Koncert kameralny w kościele w Lusowie podczas którego
wystąpią: Sławomir Kamiński - organy, Dumitru Harea - fletnia
Pana. Wstęp wolny

11 lipca

Koncert tarasowy w ramach cyklu Brzmienie Lata

17:00

Plenerowa letnia scena muzyczna, to propozycja Pałacu
Jankowice, która będzie miłym akcentem na finał weekendu, po Taras Pałacu Jankowice
spacerach w jankowickim parku.

PAŁAC JANKOWICE

12 lipca

JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały tydzień

18:30-20:00

Bezpłatne zajęcia, które odbywać się będą w każdy
poniedziałek i piątek naprzemiennie na plaży w Lusowie i molo
w Chybach

plaża w Lusowie

OSiR

12 lipca

Tenis stołowy dla dzieci

9:30 - 11:00

Treningi tenisa stołowego dla dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne

Szkoła Podstawowa w
Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

kościół w Lusowie

PAŁAC JANKOWICE

GOK SEZAM

12 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18: teakwondo olimpijskie, koszykówka, piłka nożna
30

Tarnowo Podgórne

OSiR

12 lipca

Street Workout

18:30

Zajęcia plenerowe Street Workout z instruktorem

Park Kanikowskiego w
Przeźmierowie

OSiR

12-16 lipca

Warsztaty Mażoretek

17:00-20:00

Warsztaty dla Mażoretek (zamknięte). Tylko dla grupy GOK
SEZAM.

Dom Kultury w Tarnowie
Podgórnym

GOK SEZAM

kulturalne podwórko SEZAMu
przy Centrum Kultury
GOK SEZAM
Przeźmierowo lub w budynku CK
Przeźmierowo

Baranowo

12-16 lipca

Warsztaty plastyczne dla dzieci od 9 r.ż.

10:00-14:00

5 - dniowe warsztaty plastyczne dla dzieci od 9 r.ż. Na zajęciach
dzieci będą się uczyć oraz twórczo spędzać czas,
eksperymentując z różnymi technikami plastycznymi. W
programiem.in.: rysunek i malarstwo. Odpłatność:100 zł/os.
Obowiązują zapisy. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na
www.goksezam.pl

13 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

14 lipca

3 godziny dla rodziny

10:00 - 13:00

EKO warsztaty dla rodzin, podczas których będziemy wspólnie
tworzyć coś z niczego, śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach Park 700-lecia w Tarnowie
i odpoczywać wśród zieleni. W spotkaniach udział wezmą
Podgórnym
wyjątkowi goście - żywe zwierzęta.

Fundacja Mój Mount Everest

14 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

14 lipca

Poznaj Poznań z Elizą Piotrowską

Spotkanie autorskie online z autorką bestsellerowych książek
dla dzieci

Tarnowo Podgórne

Biblioteka Publiczna Gminy
Tarnowo Podgórne

14 lipca

Tenis stołowy dla dzieci

9:30 - 11:00

Treningi tenisa stołowego dla dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne

Szkoła Podstawowa w
Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

14 lipca

Fitness w wodzie

10:00 - 10:45

Otwarte zajęcia modelujące sylwestkę i wysmuklające ciało

Plaża w Lusowie

OSiR

14 lipca

Fitness dla rodzin

18:30 - 19:30

Zajęcia fitness na świeżym powietrzu

Park 700-lecia w Tarnowie
Podgórnym

Fundacja Mój Mount Everest

14 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 12:00

tenis stołowy/ziemny, piłka nożna, badminton

Przeźmierowo

OSiR

15 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

15-16 lipca

Warsztaty ceramiki dla koła plastycznego z Tarnowa Podgórnego

16:00-20:00

Warsztaty zamknięte, tylko dla grup GOK SEZAM

Centrum Kultury Przeźmierowo

GOK SEZAM

16 lipca

JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały tydzień

18:00-19:30

bezpłatne zajęcia, które odbywać się będą w każdy poniedziałek
molo w Chybach
i piątek naprzemiennie na plaży w Lusowie i molo w Chybach

OSiR

OSiR

Cykliczne spotkanie z grami planszowymi, otwarte dla
wszystkich (na chwilę obecną ze względu na obostrzenia
obowiązują zapisy). Szczegóły na stronie Zgrana Gmina
Tarnowo.

16 lipca

Zgrana Gmina Tarnowo - Fyrtel Gier

18:00

Baranowo

Fundacja Free Time

16 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18: teakwondo olimpijskie, koszykówka, piłka nożna
30

Tarnowo Podgórne

OSiR

16 lipca

Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie

8:00 - 18:00

Wydłużone godziny zwiedzania połączone z bezpłatnym
wstępem

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

PAŁAC JANKOWICE

PAŁAC JANKOWICE

17 lipca

Joga na trawie - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

10:00 - 11:30

Ta forma ruchu stała się już bardzo popularna. Bezpłatne
spotkania dają szansę sprawdzenia, bez dużych inwestycji, czy
joga jest właśnie dla nas, czy praca nad ciałem daje nam
zadowolenie. Ponieważ jogę może uprawiać każdy, dlatego
park przy Pałacu Jankowice
Pałac zaprasza i starszych i młodszych, a nawet najmłodszych z
rodzicami. Uczestnicy zajęć muszą przynieść ze sobą matę,
warto też zabrać butelkę wody i wygodny, warstwowy strój.

17 lipca

Słuchowiska dla dzieci na trawie

13.00-13.30

Budzące wyobraźnię opowieści, skupiające na efektach
głosowych i dźwiękowych, budujące dziecięcą wrażliwość i
koncentrację, dające możliwość odpoczynku zmęczonym
park przy Pałacu Jankowice
oczom, wpatrzonym w ekran smartfona. Rozłóż z dzieckiem koc
na trawie i otwórzcie drzwi wyobraźni.

17 lipca

Młodzi cykliści - nauka jazdy na rowerze dla dzieci

10:00 - 11:00

Nauka jazdy na rowerze dla dzieci

OSiR, ul. Nowa 15, Tarnowo
Podgórne

OSiR

17 lipca

Bieganie na sześciu nogach, czyli Canicrossing

09:00

Wspólne bieganie ze swoimi psiakami.

Plaża w Lusowie

OSiR

17 lipca

Prelekcja: "Tajemnice i sekrety wielkopolskich fotografów z lat 1919 1920"

10:00-12:00

Kontynuacja tematu poświęconego fotografii i fotografom
Muzeum Powstańców
działającym w Wielkopolsce w latach 1919-1920. Prezentowane
Wielkopolskich w Lusowie
będą liczne ciekawostki, często uchwycone na fotografiach.

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

17 lipca

Mobilne pokoje zagadek na powietrzu dla dzieci i młodzieży

14:00 - 18:00

Mobilne pokoja zagadek w jankowickim parku to pomysł na
dobrą zabawę na świeżym powietrzu. Wspólne rozwiązywanie
zagadek rozwija spostrzegawczość, inwencję i umiejętność
pracy w grupie.

Park przy Pałacu Jankowice

PAŁAC JANKOWICE

17 lipca

Otwarte spotkania edukacyjne OdkrywaMy dla dzieci i młodzieży

20:45 - 00:00

Cotygodniowe spotkania realizowane na pałacowym tarasie i w
parku, o tematyce związanej z przyrodą, zwierzętami i ekologią.
Park przy Pałacu Jankowice
Będą to widowiskowe spotkania z eksperymentami, astrologią,
ornitologią i tropami dzikich zwierząt.

PAŁAC JANKOWICE

18 lipca

Nordic walking po parku - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

11:00 - 12:30

Chodzenie z kijkami, czyli nordic walking, to sport nie nie
wymagający zbyt dużego obciążenia organizmu, który angażuje
także górne części ciała. Poczuj energię, satysfakcję i
park przy Pałacu Jankowice
motywację, chodząc z trenerką w grupie, malowniczymi
ścieżkami parku Pałacu Jankowice.

PAŁAC JANKOWICE

18 lipca

Gminna wyprawy rowerowe - wakacje na dwóch kółkach

16:00 - 18:00

Rajdy rowerowe gminnymi drogami i ścieżkami rowerowymi
poprzedzone wykładami jak przygotować się w podróż na
rowerze. Informacji udziela: Sebastian Łaszewski, tel.
606122561

OSiR

Różne lokalizacje: Baranowo,
Tarnowo Podgórne,
Przeźmierowo

18 lipca

Mobilne pokoje zagadek na powietrzu dla dzieci i młodzieży

13:00 - 18:00

Mobilne pokoja zagadek w jankowickim parku to pomysł na
dobrą zabawę na świeżym powietrzu. Wspólne rozwiązywanie
zagadek rozwija spostrzegawczość, inwencję i umiejętność
pracy w grupie.

19 lipca

JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały tydzień

19:00-20:30

bezpłatne zajęcia, które odbywać się będą w każdy poniedziałek
plaża w Lusowie
i piątek naprzemiennie na plaży w Lusowie i molo w Chybach

19 lipca

Tenis stołowy dla dzieci

9:30 - 11:00

Treningi tenisa stołowego dla dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne

19 lipca

Ceramiczne warsztaty dla dzieci

19 lipca

Park przy Pałacu Jankowice

PAŁAC JANKOWICE

OSiR

Szkoła Podstawowa w
Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

10:00 - 11:30
Warsztaty ceramiczne dla dzieci od 6 roku życia, obowiązują
oraz 12:00 - 13:
zapisy
30

Pałac Jankowice

PAŁAC JANKOWICE

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18: teakwondo olimpijskie, koszykówka, piłka nożna
30

Tarnowo Podgórne

OSiR

19 lipca

Street Workout

18:30

Zajęcia plenerowe Street Workout z instruktorem

Park Kanikowskiego w
Przeźmierowie

OSiR

19-23 lipca

Warsztaty Szkółki i Teatru Tańca Sortownia

10:00-19:00

Warsztaty dla uczestników Szkółki i Teatru Tańca (zamknięte).
Tylko dla grup GOK SEZAM.

Centrum Kultury Przeźmierowo

GOK SEZAM

GOK SEZAM

Skatepark Tarnowo Podgórne

OSiR

19-23 lipca

Półkolonie z Bricks4Kidz

8:00-16:00

Zapraszamy na mega kreatywne półkolonie Bricks4Kidz do DK
Tarnowo Podgórne. Specjaliści z Bricks4Kidz przygotowali
szeroką ofertę półkolonijnych tematów, które przypadną do
gustu nawet najbardziej wymagającym uczestnikom. Dzieciaki
będą miały możliwość budowania z klocków uwielbianych
Dom Kultury w Tarnowie
postaci z gier i kreskówek, tworzenia ekscytujących
Podgórnym
robotycznych konstrukcji, nagrywania filmów, tworzenia
komiksów, programowania robotów, a przy tym świetnej zabawy
pod okiem instruktorów i animatorów. Odpłatność 495 zł/os.
Wejdź w link - poznaj szczegóły - i zapisz dziecko na półkolonie
w okolicy https://tinyurl.com/tarnowo2021

20 lipca

Warsztaty na skateparku

11:00-12:30

Zajęcia z nauki jazdy na deskorolce, rolkach, wrotkach,
hulajnodze i rowerze

20 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18: teakwondo olimpijskie, koszykówka, piłka nożna
30

Tarnowo Podgórne

OSiR

20 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

Baranowo

OSiR

badminton, unihokej, piłka nożna

21 lipca

3 godziny dla rodziny

10:00 - 13:00

EKO warsztaty dla rodzin, podczas których będziemy wspólnie
tworzyć coś z niczego, śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach Park 700-lecia w Tarnowie
i odpoczywać wśród zieleni. W spotkaniach udział wezmą
Podgórnym
wyjątkowi goście - żywe zwierzęta.

Fundacja Mój Mount Everest

21 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

21 lipca

Tenis stołowy dla dzieci

9:30 - 11:00

Treningi tenisa stołowego dla dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne

Szkoła Podstawowa w
Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

21 lipca

Fitness w wodzie

10:00 - 10:45

Otwarte zajęcia modelujące sylwestkę i wysmuklające ciało

Plaża w Lusowie

OSiR

21 lipca

Fitness dla rodzin

18:30 - 19:30

Zajęcia fitness na świeżym powietrzu

Park 700-lecia w Tarnowie
Podgórnym

Fundacja Mój Mount Everest

21 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 12:00

tenis stołowy/ziemny, piłka nożna, badminton

Przeźmierowo

OSiR

22 lipca

Siłownia w plenerze

16:30-17:00

Otwarty trening na zewnętrznych siłowniach z instruktorem

Siłownie w Tarnowie Podgórnym,
Lusowie, przy Pałacu w
OSiR
Jankowicach, Przeźmierowie

22 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

22 lipca

Letnia Akademia Relacji

17:30 - 20:30

Warsztaty dla par z Gminy Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne

Fundacja Mój Mount Everest

23 lipca

JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały tydzień

18:00-19:30

bezpłatne zajęcia, które odbywać się będą w każdy poniedziałek
molo w Chybach
i piątek naprzemiennie na plaży w Lusowie i molo w Chybach

OSiR

23 lipca

Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie

8:00 - 18:00

Wydłużone godziny zwiedzania połączone z bezpłatnym
wstępem

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

23 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18: teakwondo olimpijskie, koszykówka, piłka nożna
30

Tarnowo Podgórne

OSiR

23 lipca

Enea Edison Festival: IDA, ŁĄKI ŁAN, Patrick The Pan, Swiernalis,
BIBOBIT, Bartek Królik, Baranovski, Kwiat Jabłoni

23 i 24 lipca 2021 odbędzie się trzecia edycja festiwalu przy
Hotelu Edison w Baranowie. Bilety do kupienia na eventim.pl

Baranowo

Hotel Edison

24 lipca

Enea Edison Festival: KRÓL, Ofelia, Linia Nocna, The Cool Quest, Ania
Rusowicz, SANAH, Artur Rojek

23 i 24 lipca 2021 odbędzie się trzecia edycja festiwalu przy
Hotelu Edison w Baranowie. Bilety do kupienia na eventim.pl

Baranowo

Hotel Edison

Joga na trawie - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

Ta forma ruchu stała się już bardzo popularna. Bezpłatne
spotkania dają szansę sprawdzenia, bez dużych inwestycji, czy
joga jest właśnie dla nas, czy praca nad ciałem daje nam
zadowolenie. Ponieważ jogę może uprawiać każdy, dlatego
park przy Pałacu Jankowice
Pałac zaprasza i starszych i młodszych, a nawet najmłodszych z
rodzicami. Uczestnicy zajęć muszą przynieść ze sobą matę,
warto też zabrać butelkę wody i wygodny, warstwowy strój.

24 lipca

10:00 - 11:30

PAŁAC JANKOWICE

24 lipca

Joga na trawie - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

10:00 - 11:30

Ta forma ruchu stała się już bardzo popularna. Bezpłatne
spotkania dają szansę sprawdzenia, bez dużych inwestycji, czy
joga jest właśnie dla nas, czy praca nad ciałem daje nam
zadowolenie. Ponieważ jogę może uprawiać każdy, dlatego
park przy Pałacu Jankowice
Pałac zaprasza i starszych i młodszych, a nawet najmłodszych z
rodzicami. Uczestnicy zajęć muszą przynieść ze sobą matę,
warto też zabrać butelkę wody i wygodny, warstwowy strój.

24 lipca

Otwarte spotkania edukacyjne OdkrywaMy dla dzieci i młodzieży

13.00-14:15

Cotygodniowe spotkania realizowane na pałacowym tarasie i w
parku, o tematyce związanej z przyrodą, zwierzętami i ekologią.
park przy Pałacu Jankowice
Będą to widowiskowe spotkania z eksperymentami, astrologią,
ornitologią i tropami dzikich zwierząt.

PAŁAC JANKOWICE

24 lipca

Bieganie na sześciu nogach, czyli Canicrossing

09:00

Wspólne bieganie ze swoimi psiakami.

OSiR

25 lipca

Nordic walking po parku - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

11:00 - 12:30

Chodzenie z kijkami, czyli nordic walking, to sport nie nie
wymagający zbyt dużego obciążenia organizmu, który angażuje
także górne części ciała. Poczuj energię, satysfakcję i
park przy Pałacu Jankowice
motywację, chodząc z trenerką w grupie, malowniczymi
ścieżkami parku Pałacu Jankowice.

PAŁAC JANKOWICE

26 lipca

JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały tydzień

19:00-20:30

bezpłatne zajęcia, które odbywać się będą w każdy poniedziałek
plaża w Lusowie
i piątek naprzemiennie na plaży w Lusowie i molo w Chybach

OSiR

26 lipca

Tenis stołowy dla dzieci

9:30 - 11:00

Treningi tenisa stołowego dla dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne

26 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

26 lipca

Plaża w Lusowie

PAŁAC JANKOWICE

Szkoła Podstawowa w
Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

10:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18: teakwondo olimpijskie, koszykówka, piłka nożna
30

Tarnowo Podgórne

OSiR

Street Workout

18:30

Zajęcia plenerowe Street Workout z instruktorem

Park Kanikowskiego w
Przeźmierowie

OSiR

27 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

28 lipca

3 godziny dla rodziny

10:00 - 13:00

EKO warsztaty dla rodzin, podczas których będziemy wspólnie
tworzyć coś z niczego, śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach Park 700-lecia w Tarnowie
i odpoczywać wśród zieleni. W spotkaniach udział wezmą
Podgórnym
wyjątkowi goście - żywe zwierzęta.

Fundacja Mój Mount Everest

28 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

28 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 12:00

tenis stołowy/ziemny, piłka nożna, badminton

Przeźmierowo

OSiR

28 lipca

Tenis stołowy dla dzieci

9:30 - 11:00

Treningi tenisa stołowego dla dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne

Szkoła Podstawowa w
Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

28 lipca

Fitness dla rodzin

18:30 - 19:30

Zajęcia fitness na świeżym powietrzu

Park 700-lecia w Tarnowie
Podgórnym

Fundacja Mój Mount Everest

28 lipca

Fitness w wodzie

10:00 - 10:45

Otwarte zajęcia modelujące sylwestkę i wysmuklające ciało

Plaża w Lusowie

OSiR

29 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

29 lipca

Letnia Akademia Relacji

17:30 - 20:30

Warsztaty dla par z Gminy Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne

Fundacja Mój Mount Everest

30 lipca

JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały tydzień

18:00-19:30

bezpłatne zajęcia, które odbywać się będą w każdy poniedziałek
molo w Chybach
i piątek naprzemiennie na plaży w Lusowie i molo w Chybach

OSiR

30 lipca

Maraton filmowy w Kinie Sezamu

19:00

Maraton filmowy w Kinie Sezamu. Bilety w cenie 30 zł dostępne
w serwisie biletyna.pl (pokaz 3 filmów, szczegóły na www.
Centrum Kultury Przeźmierowo
goksezam.pl)

GOK SEZAM

30 lipca

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18: teakwondo olimpijskie, koszykówka, piłka nożna
30

30 lipca

Zgrana Gmina Tarnowo - Fyrtel Gier

18:00

30 lipca

Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie

Tarnowo Podgórne

OSiR

Cykliczne spotkanie z grami planszowymi, otwarte dla
wszystkich (na chwilę obecną ze względu na obostrzenia
obowiązują zapisy). Szczegóły na stronie Zgrana Gmina
Tarnowo.

Baranowo

Fundacja Free Time

8:00 - 18:00

Wydłużone godziny zwiedzania połączone z bezpłatnym
wstępem

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

PAŁAC JANKOWICE

31 lipca

Joga na trawie - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

10:00 - 11:30

Ta forma ruchu stała się już bardzo popularna. Bezpłatne
spotkania dają szansę sprawdzenia, bez dużych inwestycji, czy
joga jest właśnie dla nas, czy praca nad ciałem daje nam
zadowolenie. Ponieważ jogę może uprawiać każdy, dlatego
park przy Pałacu Jankowice
Pałac zaprasza i starszych i młodszych, a nawet najmłodszych z
rodzicami. Uczestnicy zajęć muszą przynieść ze sobą matę,
warto też zabrać butelkę wody i wygodny, warstwowy strój.

31 lipca

Słuchowiska dla dzieci na trawie

13.00-13.30

Budzące wyobraźnię opowieści, skupiające na efektach
głosowych i dźwiękowych, budujące dziecięcą wrażliwość i
koncentrację, dające możliwość odpoczynku zmęczonym
park przy Pałacu Jankowice
oczom, wpatrzonym w ekran smartfona. Rozłóż z dzieckiem koc
na trawie i otwórzcie drzwi wyobraźni.

PAŁAC JANKOWICE

31 lipca

Bieganie na sześciu nogach, czyli Canicrossing

09:00

Wspólne bieganie ze swoimi psiakami.

Plaża w Lusowie

OSiR

1 sierpnia

Koncert z cyklu Lusowskie Spotkania Muzyczne

13:00

Koncert kameralny w kościele w Lusowie podczas którego
wystąpią: Anna Budzyńska - sopran, Kamil Lis - organy, Paweł
Hulisz - trąbka
barokowa. Wstęp wolny

Kościół w Lusowie

GOK SEZAM

1 sierpnia

Warsztaty na skateparku

11:00-12:30

Zajęcia z nauki jazdy na deskorolce, rolkach, wrotkach,
hulajnodze i rowerze

Skatepark Tarnowo Podgórne

OSiR

1 sierpnia

Kino dla dzieci

15:00

Seans w Kinie Sezamu. Bilety w cenie 11 zł dostępne w
serwisie biletyna.pl

1 sierpnia

Nordic walking po parku - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

11:00 - 12:30

Chodzenie z kijkami, czyli nordic walking, to sport nie nie
mwymagający zbyt dużego obciążenia organizmu, który
angażuje także górne części ciała. Poczuj energię, satysfakcję i park przy Pałacu Jankowice
motywację, chodząc z trenerką w grupie, malowniczymi
ścieżkami parku Pałacu Jankowice.

Centrum Kultury Przeźmierowo

Cotygodniowe spotkania realizowane na pałacowym tarasie i w
parku, o tematyce związanej z przyrodą, zwierzętami i ekologią.
Będą to widowiskowe spotkania z eksperymentami, astrologią, taras Pałacu Jankowice
ornitologią i tropami dzikich zwierząt.

GOK SEZAM

PAŁAC JANKOWICE

1 sierpnia

Otwarte spotkania edukacyjne "OdkrywaMy" dla dzieci i młodzieży

13:00-14:30

2 sierpnia

JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały tydzień

19:00-20:30

bezpłatne zajęcia, które odbywać się będą w każdy poniedziałek
plaża w Lusowie
i piątek naprzemiennie na plaży w Lusowie i molo w Chybach

2 sierpnia

Siłownia w plenerze

16:30-17:00

Otwarty trening na zewnętrznych siłowniach z instruktorem

2 sierpnia

Warsztaty ceramiczne dla dzieci

10:00 - 11:30
Warsztaty ceramiczne dla dzieci od 6 roku życia, obowiązują
oraz 12:00 - 13:
zapisy
30

Pałac Jankowice

PAŁAC JANKOWICE

2 sierpnia

Street Workout

18:30

Zajęcia plenerowe Street Workout z instruktorem

Park Kanikowskiego w
Przeźmierowie

OSiR

2 sierpnia

Tenis stołowy dla dzieci

9:30 - 11:00

Treningi tenisa stołowego dla dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne

Szkoła Podstawowa w
Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

2 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18: teakwondo olimpijskie, koszykówka, piłka nożna
30

Tarnowo Podgórne

OSiR

2-6 sierpnia

2-6 sierpnia

Warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży od 9 r.ż.

Półkolonie z Bricks4Kidz

PAŁAC JANKOWICE

OSiR

Siłownie w Tarnowie Podgórnym,
Lusowie, przy Pałacu w
OSiR
Jankowicach, Przeźmierowie

10:00-14:00

Warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci od 9 r. ż. Zapraszamy
wszystkie dzieci otwarte na ruch i zabawę tańcem na warsztaty
z instruktorami Teatru Tańca Sortownia. W programie: zajęcia
Centrum Kultury Przeźmierowo
taneczno-teatralne, zabawa ruchem scenicznym, poznanie
teatru od kulis. Odpłatność: 100 zł/os. Obowiązują zapisy.
Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na www.goksezam.pl

GOK SEZAM

8:00-16:00

Zapraszamy na mega kreatywne półkolonie Bricks4Kidz do DK
Tarnowo Podgórne. Specjaliści z Bricks4Kidz przygotowali
szeroką ofertę półkolonijnych tematów, które przypadną do
gustu nawet najbardziej wymagającym uczestnikom. Dzieciaki
będą miały możliwość budowania z klocków uwielbianych
Dom Kultury w Tarnowie
postaci z gier i kreskówek, tworzenia ekscytujących
Podgórnym
robotycznych konstrukcji, nagrywania filmów, tworzenia
komiksów, programowania robotów, a przy tym świetnej zabawy
pod okiem instruktorów i animatorów. Odpłatność 495 zł/os.
Wejdź w link - poznaj szczegóły - i zapisz dziecko na półkolonie
w okolicy https://tinyurl.com/tarnowo2021

GOK SEZAM

3 sierpnia

Wykład o zdrowym odżywianiu i formach aktywności dla każdego

18:00 - 20:00

3 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

3 sierpnia

Zdrowe odżywianie, formy aktywnościa fizycznej dla każdego

Pałac Jankowice

OSiR

10:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18: teakwondo olimpijskie, koszykówka, piłka nożna
30

Tarnowo Podgórne

OSiR

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

4 sierpnia

3 godziny dla rodziny

10:00 - 13:00

EKO warsztaty dla rodzin, podczas których będziemy wspólnie
tworzyć coś z niczego, śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach Park 700-lecia w Tarnowie
i odpoczywać wśród zieleni. W spotkaniach udział wezmą
Podgórnym
wyjątkowi goście - żywe zwierzęta.

Fundacja Mój Mount Everest

4 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

4 sierpnia

Tenis stołowy dla dzieci

9:30 - 11:00

Treningi tenisa stołowego dla dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne

Szkoła Podstawowa w
Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

4 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 12:00

tenis stołowy/ziemny, piłka nożna, badminton

Przeźmierowo

OSiR

4 sierpnia

Fitness dla rodzin

18:30 - 19:30

Zajęcia fitness na świeżym powietrzu

Park 700-lecia w Tarnowie
Podgórnym

Fundacja Mój Mount Everest

4 sierpnia

Fitness w wodzie

10:00 - 10:45

Otwarte zajęcia modelujące sylwestkę i wysmuklające ciało

Plaża w Lusowie

OSiR

5 sierpnia

Letnia Akademia Relacji

17:30 - 20:30

Warsztaty dla par z Gminy Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne

Fundacja Mój Mount Everest

5 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

5 sierpnia

Seminaria z samoobrony dla kobiet

17:00 - 19:00

Teoria oraz nauka elementów walki w stójce i parterze

Baranowo

OSiR

6-8 sierpnia

Warsztaty wokalne dla dorosłych

Zapraszamy dorosłych do wspólnego śpiewania w swobodnej
atmosferze. Będziemy rozwijać naturalną potrzebę wyrażania
siebie przez śpiew. Zapraszamy więc miłośników śpiewania na
18:00-20:00
(pt) 10-14 (sob, spotkanie z muzyką oraz innymi śpiewającymi podczas 3dniowych warsztatów. Odpłatność: 100 zł/os. Obowiązują
nie)
zapisy. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na www.
goksezam.pl

Centrum Kultury Przeźmierowo

GOK SEZAM

6 sierpnia

JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały tydzień

18:00-19:30

bezpłatne zajęcia, które odbywać się będą w każdy poniedziałek
molo w Chybach
i piątek naprzemiennie na plaży w Lusowie i molo w Chybach

OSiR

6 sierpnia

Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie

8:00 - 18:00

Wydłużone godziny zwiedzania połączone z bezpłatnym
wstępem

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

7 sierpnia

Joga na trawie - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

10:00 - 11:30

Ta forma ruchu stała się już bardzo popularna. Bezpłatne
spotkania dają szansę sprawdzenia, bez dużych inwestycji, czy
joga jest właśnie dla nas, czy praca nad ciałem daje nam
zadowolenie. Ponieważ jogę może uprawiać każdy, dlatego
park przy Pałacu Jankowice
Pałac zaprasza i starszych i młodszych, a nawet najmłodszych z
rodzicami. Uczestnicy zajęć muszą przynieść ze sobą matę,
warto też zabrać butelkę wody i wygodny, warstwowy strój.

Cotygodniowe spotkania realizowane na pałacowym tarasie i w
parku, o tematyce związanej z przyrodą, zwierzętami i ekologią.
Będą to widowiskowe spotkania z eksperymentami, astrologią, taras Pałacu Jankowice
ornitologią i tropami dzikich zwierząt.

PAŁAC JANKOWICE

7 sierpnia

Otwarte spotkania edukacyjne "OdkrywaMy" dla dzieci i młodzieży

13:00 - 15:00

8 sierpnia

Nordic walking po parku - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

11:00 - 12:30

Chodzenie z kijkami, czyli nordic walking, to sport nie nie
wymagający zbyt dużego obciążenia organizmu, który angażuje
także górne części ciała. Poczuj energię, satysfakcję i
park przy Pałacu Jankowice
motywację, chodząc z trenerką w grupie, malowniczymi
ścieżkami parku Pałacu Jankowice.

PAŁAC JANKOWICE

8 sierpnia

Gminna wyprawy rowerowe - wakacje na dwóch kółkach

16:00 - 18:00

Rajdy rowerowe gminnymi drogami i ścieżkami rowerowymi
poprzedzone wykładami jak przygotować się w podróż na
rowerze. Informacji udziela: Sebastian Łaszewski, tel.
606122561

OSiR

8 sierpnia

Słuchowiska dla dzieci na trawie

13:00 - 13:30

Budzące wyobraźnię opowieści, skupiające na efektach
głosowych i dźwiękowych, budujące dziecięcą wrażliwość i
koncentrację, dające możliwość odpoczynku zmęczonym
taras Pałacu Jankowice
oczom, wpatrzonym w ekran smartfona. Rozłóż z dzieckiem koc
na trawie i otwórzcie drzwi wyobraźni.

PAŁAC JANKOWICE

8 sierpnia

Koncert tarasowy w ramach cyklu Brzmienie Lata

Plenerowa letnia scena muzyczna, to propozycja Pałacu
Jankowice, która będzie miłym akcentem na finał weekendu, po Taras Pałacu Jankowice
spacerach w jankowickim parku.

PAŁAC JANKOWICE

9-13 sierpnia

Półkolonie z Bricks4Kidz

8:00-16:00

Zapraszamy na mega kreatywne półkolonie Bricks4Kidz do DK
Tarnowo Podgórne. Specjaliści z Bricks4Kidz przygotowali
szeroką ofertę półkolonijnych tematów, które przypadną do
gustu nawet najbardziej wymagającym uczestnikom. Dzieciaki
będą miały możliwość budowania z klocków uwielbianych
postaci z gier i kreskówek, tworzenia ekscytujących
Centrum Kultury Przeźmierowo
robotycznych konstrukcji, nagrywania filmów, tworzenia
komiksów, programowania robotów, a przy tym świetnej zabawy
pod okiem instruktorów i animatorów. Odpłatność 495 zł/os.
Wejdź w link - poznaj szczegóły - i zapisz dziecko na półkolonie
w okolicy https://tinyurl.com/przezmierowo2021

GOK SEZAM

9 sierpnia

JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały tydzień

19:00-20:30

bezpłatne zajęcia, które odbywać się będą w każdy poniedziałek
plaża w Lusowie
i piątek naprzemiennie na plaży w Lusowie i molo w Chybach

OSiR

9 sierpnia

Tenis stołowy dla dzieci

9:30 - 11:00

Treningi tenisa stołowego dla dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne

Różne lokalizacje: Baranowo,
Tarnowo Podgórne,
Przeźmierowo

Szkoła Podstawowa w
Przeźmierowie

PAŁAC JANKOWICE

UKS Przeźmierowo

Street Workout

9 sierpnia

Dzień miłośników książek

9 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18: teakwondo olimpijskie, koszykówka, piłka nożna
30

Tarnowo Podgórne

OSiR

10 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18: teakwondo olimpijskie, koszykówka, piłka nożna
30

Tarnowo Podgórne

OSiR

10 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

11 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

11 sierpnia

3 godziny dla rodziny

10:00 - 13:00

EKO warsztaty dla rodzin, podczas których będziemy wspólnie
tworzyć coś z niczego, śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach Park 700-lecia w Tarnowie
i odpoczywać wśród zieleni. W spotkaniach udział wezmą
Podgórnym
wyjątkowi goście - żywe zwierzęta.

11 sierpnia

Tenis stołowy dla dzieci

9:30 - 11:00

Treningi tenisa stołowego dla dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne

Szkoła Podstawowa w
Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

11 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 12:00

tenis stołowy/ziemny, piłka nożna, badminton

Przeźmierowo

OSiR

11 sierpnia

Fitness dla rodzin

18:30 - 19:30

Zajęcia fitness na świeżym powietrzu

Park 700-lecia w Tarnowie
Podgórnym

Fundacja Mój Mount Everest

11 sierpnia

Fitness w wodzie

10:00 - 10:45

Otwarte zajęcia modelujące sylwestkę i wysmuklające ciało

Plaża w Lusowie

OSiR

12 sierpnia

Letnia Akademia Relacji

17:30 - 20:30

Warsztaty dla par z Gminy Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne

Fundacja Mój Mount Everest

12 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

13 sierpnia

JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały tydzień

18:00-19:30

Bezpłatne zajęcia, które będą odbywać się w każdy
poniedziałek i piątek na plaży w Lusowie oraz Molo w Chybach

molo w Chybach

OSiR

13 sierpnia

Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie

8:00 - 18:00

Wydłużone godziny zwiedzania połączone z bezpłatnym
wstępem

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

13 sierpnia

Zgrana Gmina Tarnowo - Fyrtel Gier

18:00

Cykliczne spotkanie z grami planszowymi, otwarte dla
wszystkich (na chwilę obecną ze względu na obostrzenia
obowiązują zapisy). Szczegóły na stronie Zgrana Gmina
Tarnowo.

Baranowo

Fundacja Free Time

13 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18: teakwondo olimpijskie, koszykówka, piłka nożna
30

Tarnowo Podgórne

OSiR

14 sierpnia

Joga na trawie - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

18:30

Zajęcia plenerowe Street Workout z instruktorem

Park Kanikowskiego w
Przeźmierowie

9 sierpnia

Wypożycz książkę w ciemno, być może odkryjesz nowe kierunki
Tarnowo Podgórne
i poszerzysz czytelnicze horyzonty

10:00 - 11:30

Ta forma ruchu stała się już bardzo popularna. Bezpłatne
spotkania dają szansę sprawdzenia, bez dużych inwestycji, czy
joga jest właśnie dla nas, czy praca nad ciałem daje nam
zadowolenie. Ponieważ jogę może uprawiać każdy, dlatego
park przy Pałacu Jankowice
Pałac zaprasza i starszych i młodszych, a nawet najmłodszych z
rodzicami. Uczestnicy zajęć muszą przynieść ze sobą matę,
warto też zabrać butelkę wody i wygodny, warstwowy strój.

OSiR

Biblioteka Publiczna Gminy
Tarnowo Podgórne

Fundacja Mój Mount Everest

PAŁAC JANKOWICE

14 sierpnia

Joga na trawie - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

10:00 - 11:30

Ta forma ruchu stała się już bardzo popularna. Bezpłatne
spotkania dają szansę sprawdzenia, bez dużych inwestycji, czy
joga jest właśnie dla nas, czy praca nad ciałem daje nam
zadowolenie. Ponieważ jogę może uprawiać każdy, dlatego
park przy Pałacu Jankowice
Pałac zaprasza i starszych i młodszych, a nawet najmłodszych z
rodzicami. Uczestnicy zajęć muszą przynieść ze sobą matę,
warto też zabrać butelkę wody i wygodny, warstwowy strój.

Budzące wyobraźnię opowieści, skupiające na efektach
głosowych i dźwiękowych, budujące dziecięcą wrażliwość i
koncentrację, dające możliwość odpoczynku zmęczonym
park przy Pałacu Jankowice
oczom, wpatrzonym w ekran smartfona. Rozłóż z dzieckiem koc
na trawie i otwórzcie drzwi wyobraźni.

PAŁAC JANKOWICE

14 sierpnia

Słuchowiska dla dzieci na trawie

13.00-13.30

14 sierpnia

Bajkowóz Teatru Animacji

17:00

spektakl plenerowy Teatru Animacji przy CK Przeźmierowo.
Wstęp wolny

kulturalne podwórko SEZAMu
przy Centrum Kultury
Przeźmierowo

GOK SEZAM

14 sierpnia

Tarnowo na Tenisowo - Pierwszy Krok w Tenisie

10:00 - 18:00

Bezpłatna otwarta impreza dla mieszkańców Gminy Tarnowo
Podgórne połączona z otwarciem nowych kortów

Park Tenisowy Tarnowo
Podgórne

Tenisowy Klub Sportowy KROS
Tarnowo Podgórne

15 sierpnia

Tarnowo na Tenisowo - Pierwszy Krok w Tenisie

10:00 - 18:00

Bezpłatna otwarta impreza dla mieszkańców Gminy Tarnowo
Podgórne połączona z otwarciem nowych kortów

Park Tenisowy Tarnowo
Podgórne

Tenisowy Klub Sportowy KROS
Tarnowo Podgórne

15 sierpnia

Nordic walking po parku - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

11:00 - 12:30

Chodzenie z kijkami, czyli nordic walking, to sport nie nie
wymagający zbyt dużego obciążenia organizmu, który angażuje
także górne części ciała. Poczuj energię, satysfakcję i
park przy Pałacu Jankowice
motywację, chodząc z trenerką w grupie, malowniczymi
ścieżkami parku Pałacu Jankowice.

15 sierpnia

Otwarte spotkania edukacyjne "OdkrywaMy" dla dzieci i młodzieży

13.00-14.00

15 sierpnia

Bajkowóz Teatru Animacji

17:00

spektakl plenerowy Teatru Animacji przy DK Tarnowo
Podgórne. Wstęp wolny

teren przy DK w Tarnowie
Podgórnym

GOK SEZAM

15 sierpnia

Warsztaty na skateparku

11:00-12:30

Zajęcia z nauki jazdy na deskorolce, rolkach, wrotkach,
hulajnodze i rowerze

Skatepark Tarnowo Podgórne

OSiR

16 sierpnia

JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały tydzień

19:00-20:30

bezpłatne zajęcia, które odbywać się będą w każdy poniedziałek
plaża w Lusowie
i piątek naprzemiennie na plaży w Lusowie i molo w Chybach

16 sierpnia

Warsztaty ceramiczne dla dzieci

10:00 - 11:30
Warsztaty ceramiczne dla dzieci od 6 roku życia, obowiązują
oraz 12:00 - 13:
zapisy
30

Pałac Jankowice

PAŁAC JANKOWICE

16 sierpnia

Street Workout

18:30

Zajęcia plenerowe Street Workout z instruktorem

Park Kanikowskiego w
Przeźmierowie

OSiR

16 sierpnia

Tenis stołowy dla dzieci

9:30 - 11:00

Treningi tenisa stołowego dla dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne

Szkoła Podstawowa w
Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

Cotygodniowe spotkania realizowane na pałacowym tarasie i w
parku, o tematyce związanej z przyrodą, zwierzętami i ekologią.
Będą to widowiskowe spotkania z eksperymentami, astrologią, taras Pałacu Jankowice
ornitologią i tropami dzikich zwierząt.

PAŁAC JANKOWICE

PAŁAC JANKOWICE

PAŁAC JANKOWICE

OSiR

Warsztaty otwarte ze Studiem Piosenki dla dzieci i młodzieży od
10 r. ż. z udziałem Gabrysi Marszał, uczestniczki The Voice
Kids. Warsztaty obejmować będą pracę nad głosem i
Centrum Kultury Przeźmierowo
piosenkami w stylistyce gospel. Odpłatność: 100 zł/os.
Obowiązują zapisy.Regulamin i karta zgłoszenia dostęne na
www.goksezam.pl

16-18 sierpnia

Otwarte warsztaty ze Studiem Piosenki dla dzieci i młodzieży od 10 r.ż.

10:00-14:00

16 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18: teakwondo olimpijskie, koszykówka, piłka nożna
30

Tarnowo Podgórne

OSiR

17 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18: teakwondo olimpijskie, koszykówka, piłka nożna
30

Tarnowo Podgórne

OSiR

17 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

18 sierpnia

3 godziny dla rodziny

10:00 - 13:00

EKO warsztaty dla rodzin, podczas których będziemy wspólnie
tworzyć coś z niczego, śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach Park 700-lecia w Tarnowie
i odpoczywać wśród zieleni. W spotkaniach udział wezmą
Podgórnym
wyjątkowi goście - żywe zwierzęta.

Fundacja Mój Mount Everest

18 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

18 sierpnia

Tenis stołowy dla dzieci

9:30 - 11:00

Treningi tenisa stołowego dla dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne

Szkoła Podstawowa w
Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

18 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 12:00

tenis stołowy/ziemny, piłka nożna, badminton

Przeźmierowo

OSiR

18 sierpnia

Fitness dla rodzin

18:30 - 19:30

Zajęcia fitness na świeżym powietrzu

Park 700-lecia w Tarnowie
Podgórnym

Fundacja Mój Mount Everest

18 sierpnia

Fitness w wodzie

10:00 - 10:45

Otwarte zajęcia modelujące sylwestkę i wysmuklające ciało

Plaża w Lusowie

OSiR

18 sierpnia

Letnia Akademia Relacji

17:30 - 20:30

Warsztaty dla par z Gminy Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne

Fundacja Mój Mount Everest

19 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

20 sierpnia

JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały tydzień

18:00-19:30

bezpłatne zajęcia, które odbywać się będą w każdy poniedziałek
molo w Chybach
i piątek naprzemiennie na plaży w Lusowie i molo w Chybach

OSiR

20 sierpnia

Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie

8:00 - 18:00

Wydłużone godziny zwiedzania połączone z bezpłatnym
wstępem

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

GOK SEZAM

20 sierpnia

21 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

Joga na trawie - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

10:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18: teakwondo olimpijskie, koszykówka, piłka nożna
30

Tarnowo Podgórne

OSiR

10:00 - 11:30

Ta forma ruchu stała się już bardzo popularna. Bezpłatne
spotkania dają szansę sprawdzenia, bez dużych inwestycji, czy
joga jest właśnie dla nas, czy praca nad ciałem daje nam
zadowolenie. Ponieważ jogę może uprawiać każdy, dlatego
park przy Pałacu Jankowice
Pałac zaprasza i starszych i młodszych, a nawet najmłodszych z
rodzicami. Uczestnicy zajęć muszą przynieść ze sobą matę,
warto też zabrać butelkę wody i wygodny, warstwowy strój.

PAŁAC JANKOWICE

PAŁAC JANKOWICE

21 sierpnia

Słuchowiska dla dzieci na trawie

13.00-13.30

Budzące wyobraźnię opowieści, skupiające na efektach
głosowych i dźwiękowych, budujące dziecięcą wrażliwość i
koncentrację, dające możliwość odpoczynku zmęczonym
park przy Pałacu Jankowice
oczom, wpatrzonym w ekran smartfona. Rozłóż z dzieckiem koc
na trawie i otwórzcie drzwi wyobraźni.

21 sierpnia

Młodzi cykliści - nauka jazdy na rowerze dla dzieci

10:00 - 11:00

Nauka jazdy na rowerze dla dzieci

OSiR, ul. Nowa 15, Tarnowo
Podgórne

OSiR

21 sierpnia

Prelekcja: "Losy Wielkopolan w czasie I Wojny Światowej"

10:00-12:00

Zanim wybuchło Powstanie Wielkopolskie dziesiątki tysięcy
Wielkopolan walczyło w szeregach Armii Niemieckiej na
wszystkich frontach I WŚ. W jaki sposób wpłynęło to na ich
późniejsze losy? Odpowiemy na to i na wiele innych pytań.

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

21 sierpnia

Mobilne pokoje zagadek na powietrzu dla dzieci i młodzieży

14:00 - 18:00

Mobilne pokoja zagadek w jankowickim parku to pomysł na
dobrą zabawę na świeżym powietrzu. Wspólne rozwiązywanie
zagadek rozwija spostrzegawczość, inwencję i umiejętność
pracy w grupie.

Park przy Pałacu Jankowice

PAŁAC JANKOWICE

21 sierpnia

Letnia Akademia Relacji

10:00 - 16:00

Warsztaty dla par z Gminy Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne

Fundacja Mój Mount Everest

22 sierpnia

Nordic walking po parku - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

11:00 - 12:30

Chodzenie z kijkami, czyli nordic walking, to sport nie nie
wymagający zbyt dużego obciążenia organizmu, który angażuje
także górne części ciała. Poczuj energię, satysfakcję i
park przy Pałacu Jankowice
motywację, chodząc z trenerką w grupie, malowniczymi ścieżkami
parku Pałacu Jankowice.

PAŁAC JANKOWICE

22 sierpnia

Gminna wyprawy rowerowe - wakacje na dwóch kółkach

16:00 - 18:00

Rajdy rowerowe gminnymi drogami i ścieżkami rowerowymi
poprzedzone wykładami jak przygotować się w podróż na
rowerze. Informacji udziela: Sebastian Łaszewski, tel.
606122561

OSiR

22 sierpnia

Otwarte spotkania edukacyjne "OdkrywaMy" dla dzieci i młodzieży

13:00 - 14:00

Cotygodniowe spotkania realizowane na pałacowym tarasie i w
parku, o tematyce związanej z przyrodą, zwierzętami i ekologią.
Park przy Pałacu Jankowice
Będą to widowiskowe spotkania z eksperymentami, astrologią,
ornitologią i tropami dzikich zwierząt.

PAŁAC JANKOWICE

22 sierpnia

Mobilne pokoje zagadek na powietrzu dla dzieci i młodzieży

13:00 - 18:00

Mobilne pokoja zagadek w jankowickim parku to pomysł na
dobrą zabawę na świeżym powietrzu. Wspólne rozwiązywanie
zagadek rozwija spostrzegawczość, inwencję i umiejętność
pracy w grupie.

PAŁAC JANKOWICE

22 sierpnia

Lusowo na Folkowo - Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Dożynki
Gminy Tarnowo Podgórne

10:30

Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne z tradycyjnym obrzędem,
Plac u Księdza za Płotem w
stoiska, konkursy, występy zespołów folklorystycznych z Polski i
Lusowie
zagranicy

GOK SEZAM, Gmina Tarnowo
Podgórne

23 sierpnia

JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały tydzień

19:00-20:30

bezpłatne zajęcia, które odbywać się będą w każdy poniedziałek
plaża w Lusowie
i piątek naprzemiennie na plaży w Lusowie i molo w Chybach

OSiR

Różne lokalizacje: Baranowo,
Tarnowo Podgórne,
Przeźmierowo

Park przy Pałacu Jankowice

23 sierpnia

Tenis stołowy dla dzieci

9:30 - 11:00

Treningi tenisa stołowego dla dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne

Szkoła Podstawowa w
Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

23 sierpnia

Tańczyć każdy może - zajęcia taneczne aktywizujące pracę ciała

16:30 - 19:00

Mix tańca nowoczesnego, hip-hop, dance fit i senior dance dla
dzieci, dorosłych i seniorów

OSiR, ul. Nowa 60, Tarnowo
Podgórne

OSiR

23 sierpnia

Street Workout

18:30

Zajęcia plenerowe Street Workout z instruktorem

Park Kanikowskiego w
Przeźmierowie

OSiR

23-27 sierpnia

Warsztaty Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego Modraki

9:00-15:00

Warsztaty dla DZPiTL Modraki (zamknięte). Tylko dla grupy
GOK SEZAM.

Centrum Kultury Przeźmierowo

GOK SEZAM

23 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18: teakwondo olimpijskie, koszykówka, piłka nożna
30

Tarnowo Podgórne

OSiR

24 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

25 sierpnia

Siłownia w plenerze

16:30-17:00

Otwarty trening na zewnętrznych siłowniach z instruktorem

Siłownie w Tarnowie Podgórnym,
Lusowie, przy Pałacu w
OSiR
Jankowicach, Przeźmierowie

25 sierpnia

3 godziny dla rodziny

10:00 - 13:00

EKO warsztaty dla rodzin, podczas których będziemy wspólnie
tworzyć coś z niczego, śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach Park 700-lecia w Tarnowie
i odpoczywać wśród zieleni. W spotkaniach udział wezmą
Podgórnym
wyjątkowi goście - żywe zwierzęta.

Fundacja Mój Mount Everest

25 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

25 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

10:00 - 12:00

tenis stołowy/ziemny, piłka nożna, badminton

Przeźmierowo

OSiR

25 sierpnia

Fitness w wodzie

10:00 - 10:45

Otwarte zajęcia modelujące sylwestkę i wysmuklające ciało

Plaża w Lusowie

OSiR

25 sierpnia

Tenis stołowy dla dzieci

9:30 - 11:00

Treningi tenisa stołowego dla dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne

Szkoła Podstawowa w
Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

25 sierpnia

Tańczyć każdy może - zajęcia taneczne aktywizujące pracę ciała

16:30 - 19:00

Mix tańca nowoczesnego, hip-hop, dance fit i senior dance dla
dzieci, dorosłych i seniorów

OSiR, ul. Nowa 60, Tarnowo
Podgórne

OSiR

25 sierpnia

Fitness dla rodzin

18:30 - 19:30

Zajęcia fitness na świeżym powietrzu

Park 700-lecia w Tarnowie
Podgórnym

Fundacja Mój Mount Everest

26 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

27 sierpnia

Kino Sezamu

19:00

seans w Kinie Sezamu Bilety w cenie 16 zł dostępne w serwisie
Centrum Kultury Przeźmierowo
biletyna.pl

GOK SEZAM

27 sierpnia

Zgrana Gmina Tarnowo - Fyrtel Gier

18:00

Cykliczne spotkanie z grami planszowymi, otwarte dla
wszystkich (na chwilę obecną ze względu na obostrzenia
obowiązują zapisy). Szczegóły na stronie Zgrana Gmina
Tarnowo.

Fundacja Free Time

27 sierpnia

JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały tydzień

18:00-19:30

bezpłatne zajęcia, które odbywać się będą w każdy poniedziałek
molo w Chybach
i piątek naprzemiennie na plaży w Lusowie i molo w Chybach

Baranowo

OSiR

27 sierpnia

JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały tydzień

18:00-19:30

bezpłatne zajęcia, które odbywać się będą w każdy poniedziałek
molo w Chybach
i piątek naprzemiennie na plaży w Lusowie i molo w Chybach

OSiR

27 sierpnia

Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie

8:00 - 18:00

Wydłużone godziny zwiedzania połączone z bezpłatnym
wstępem

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

PAŁAC JANKOWICE

PAŁAC JANKOWICE

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

28 sierpnia

Joga na trawie - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

10:00 - 11:30

Ta forma ruchu stała się już bardzo popularna. Bezpłatne
spotkania dają szansę sprawdzenia, bez dużych inwestycji, czy
joga jest właśnie dla nas,
czy praca nad ciałem daje nam zadowolenie. Ponieważ jogę
park przy Pałacu Jankowice
może uprawiać każdy, dlatego Pałac zaprasza i starszych i
młodszych, a nawet najmłodszych z rodzicami. Uczestnicy zajęć
muszą przynieść ze sobą matę, warto też zabrać butelkę wody i
wygodny, warstwowy strój.

28 sierpnia

Słuchowiska dla dzieci na trawie

13.00-13.30

Budzące wyobraźnię opowieści, skupiające na efektach
głosowych i dźwiękowych, budujące dziecięcą wrażliwość i
koncentrację, dające możliwość odpoczynku zmęczonym
park przy Pałacu Jankowice
oczom, wpatrzonym w ekran smartfona. Rozłóż z dzieckiem koc
na trawie i otwórzcie drzwi wyobraźni.

28 sierpnia

Akcja krwiodawstwa

8:00 - 16:00

Akcja krwiodawstwa ze Stowarzyszeniem DAR SERC

28 sierpnia

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Tarnowo Podgórne 2021 z piosenkami
Krzysztofa Krawczyka - próby, przesłuchania konkursowe

Pierwsza edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Tarnowo
Podgórne 2021, podczas której wokaliści z całej Polski zmierzą
się na jednej scenie, gdzie będą wykonywać utwory w zupełnie
park przy Pałacu Jankowice
nowych aranżacjach. Wszystko to za sprawą zespołu
akompaniującego, który topwarzyszyć będzie naszym artystom.
W tym roku upamiętnimy Krzysztofa Krawczyka.

PAŁAC JANKOWICE, Gmina
Tarnowo Podgórne

29 sierpnia

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Tarnowo Podgórne 2021 z piosenkami
Krzysztofa Krawczyka - koncert galowy

Pierwsza edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Tarnowo
Podgórne 2021, podczas której wokaliści z całej Polski zmierzą
się na jednej scenie, gdzie będą wykonywać utwory w zupełnie
Park przy Pałacu Jankowice
nowych aranżacjach. Wszystko to za sprawą zespołu
akompaniującego, który topwarzyszyć będzie naszym artystom.
W tym roku upamiętnimy Krzysztofa Krawczyka.

PAŁAC JANKOWICE, Gmina
Tarnowo Podgórne

29 sierpnia

Nordic walking po parku - otwarte zajęcia na świeżym powietrzu

11:00 - 12:30

Chodzenie z kijkami, czyli nordic walking, to sport nie nie
wymagający zbyt dużego obciążenia organizmu, który angażuje
także górne części ciała. Poczuj energię, satysfakcję i
park przy Pałacu Jankowice
motywację, chodząc z trenerką w grupie, malowniczymi
ścieżkami parku Pałacu Jankowice.

PAŁAC JANKOWICE

29 sierpnia

Otwarte spotkania edukacyjne "OdkrywaMy" dla dzieci i młodzieży

13.00-14.00

29 sierpnia

Kino Sezamu dla dzieci

15:00

Seans w Kinie Sezamu. Bilety w cenie 11 zł dostępne w
serwisie biletyna.pl

Centrum Kultury Przeźmierowo

GOK SEZAM

29 sierpnia

Warsztaty na skateparku

11:00-12:30

Zajęcia z nauki jazdy na deskorolce, rolkach, wrotkach,
hulajnodze i rowerze

Skatepark Tarnowo Podgórne

OSiR

30 sierpnia

JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały tydzień

19:00-20:30

bezpłatne zajęcia, które odbywać się będą w każdy poniedziałek
plaża w Lusowie
i piątek naprzemiennie na plaży w Lusowie i molo w Chybach

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Jana Pawła II w Tarnowie
Podgórnym

Cotygodniowe spotkania realizowane na pałacowym tarasie i w
parku, o tematyce związanej z przyrodą, zwierzętami i ekologią.
Będą to widowiskowe spotkania z eksperymentami, astrologią, taras Pałacu Jankowice
ornitologią i tropami dzikich zwierząt.

Stowarzyszenie DAR SERC w
Tarnowie Podgórnym

PAŁAC JANKOWICE

OSiR

30 sierpnia

JOGA - pozytywnie i kreatywnie przez cały tydzień

19:00-20:30

bezpłatne zajęcia, które odbywać się będą w każdy poniedziałek
plaża w Lusowie
i piątek naprzemiennie na plaży w Lusowie i molo w Chybach

30 sierpnia

Street Workout

18:30

Zajęcia plenerowe Street Workout z instruktorem

Park Kanikowskiego w
Przeźmierowie

OSiR

30 sierpnia

Tenis stołowy dla dzieci

9:30 - 11:00

Treningi tenisa stołowego dla dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne

Szkoła Podstawowa w
Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

31 sierpnia

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z animatorami

9:30 - 17:00

badminton, unihokej, piłka nożna

Baranowo

OSiR

OSiR

