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FERIE 2019 

11-27 lutego 2019 
ZIMOWA AKADEMIA SZACHOWA 

12, 13, 14 oraz 19, 20 i 21 lutego 2019 

Otwarte zajęcia szachowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

mające na celu zapoznanie z dyscypliną szachową i rozwój wiedzy na jej temat. 

Prowadzone przez profesjonalnego instruktora. W trakcie zajęć przewidywana jest 

organizacja turnieju szachowego dla uczestników zajęć.  

GITAROWO! 
13 lutego 2019 (środa), godz. 18.00 
Spotkanie z gitarą dla wszystkich zainteresowanych. Możliwość wspólnego 
śpiewania, zapoznania się z instrumentem i wstępu do nauki na nim  
 
MŁODZI ŚPIEWAJĄ! 

21 lutego 2019 (czwartek), godz. 17.00 

Wspólne spotkanie na scenie i nauka poruszania się i występowania na scenie 

połączona z zajęciami wokalnymi dla dzieci i młodzieży.  

ZIMOWE FLORALE  

22 lutego  2019 (piątek), godz. 16.00 

Zajęcia florystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu florystyki. Co można 

wykonać z kwiatów środku zimy? 

 

DODATKOWO ZAJĘCIA PROWADZIĆ BĘDZIE ZESPÓŁ SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNY nr 8.  
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IMPREZY I UROCZYSTOŚCI: 
 
ZKF - RODZINNE GRY PLANSZOWE 
8 i 22 lutego 2019 (piątek), godz. 18.30 
Spotkania dla miłośników “nowoczesnych” gier planszowych, bitewnych oraz 
karcianych. Grupa zaprasza wszystkich zainteresowanych w każdym wieku, 
zapraszając do wspólnej zabawy i rozwoju, integracji i promocji spędzania wolnego 
czasu w konstruktywny sposób. Więcej informacji na profilu: 
https://www.facebook.com/pg/ZKFZABRZE/ 
Wstęp bezpłatny! 
 

GRAND PRIX GRZYBOWIC 
5, 12, 19, 26 lutego 2019 (wtorek), godz. 17.00 
Kolejna odsłona popularnego cyklu szachowego. Składa się z czterech turniejów po 
5 partii w każdym. O kolejności miejsc decyduje suma punktów wszystkich zawodów. 
Turniej dla wszystkich chętnych bez względu na wiek i doświadczenie. Zapisy 
rozpoczynają się o godz. 16.30. O godz. 17 rozpoczyna się pierwsza partia,  
a zakończenie przewidziane jest około godz. 19.15.  
Kolejne turnieje cyklu odbywają się co miesiąc. Serdecznie zapraszamy do udziału.  
 
 

  
 


