• ZIMA Z
LOK – 2017
27.01 i 03.02.2017 piątek

godz 15.00 – 18.00 dzień otwartej strzelnicy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

06.02.2017 poniedziałek godz 9.00 – 14.00 spotkanie na strzelnicy :
DZIEŃ ROZPOCZĘCIA akcji ZIMA z LOK
- pogadanka –„Bezpieczne poruszanie się pieszych po mieście”
- zwiedzanie Ośrodka Szkolenia Kierowców LOK ul Osadnicza
- bezpieczeństwo na strzelnicy i obsłudze broni pneumatycznej i rzucaniu lotkami . trening
07.02.2017 wtorek godz 9.00 – 14.00 zbiórka na strzelnicy: DZIEŃ HISTORYCZNY
-pogadanka nt „Powstanie Wielkopolskie na ziemi krotoszyńskiej” i „Dzieje LOK w Krotoszynie”
-konkurs tematyczny oraz strzelanie, rzuty i rozpoczęcie turnieju warcabowego
- spacer po Krotoszynie – „ŚLADAMI POWSTAŃCÓW PO KROTOSZYNIE”
-konkurs tematyczny z zakresu odbytej wycieczki, strzelanie, rzutki i turniej warcabowy
08.02.2017 środa godz 9.00 – 14.00 DZIEŃ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
-turniej sprawnościowy na strzelnicy w tym min. Strzelanie, lotki, woreczki, rybki, piłeczki, refleks,
nawijanie sznurka, rzuty kółkami i piłkami, golf, kubki , słoń, szprychy, podkowy, itp.
09.02.2017 czwartek 9.00 – 14.00 DZIEŃ TURYSTYKI
Wycieczka autokarowa na trasie: Krotoszyn- Kobylin cmentarz mogiły powstańcze- Muzeum kościół pw św Stanisława bp
Borownica szaniec powstańczy - Krotoszyn
- konkurs historyczno-krajoznawczy
- c.d. treningu strzeleckiego, rzutowego i turniej warcabowy
10.02.2017 piątek 9.00 – 13.00 DZIEŃ KULTURY
Konkurs plastyczny – kredki, pisaki, ołówki/ na temat:
1. Powstanie Wielkopolskie na ziemi krotoszyńskiej
2. Moje wspomnienia z wycieczki
Moje hobby – prezentacja swoich zbiorów, ewentualna wymiana lub zakup
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15.00 – 18.00 otwarta strzelnica – trening strzelecki i rzutowy
11.02.2017 sobota godz 9.00 – 12..00 DZIEŃ SPORTU
- zimowe zawody strzeleckie, turniej rzutów lotkami i dart w kat: przedszkole, SP, Gim i
ponadgimnazjalne
12.00 – 13,00 zakończenie akcji ZMA z LOK – wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych za
konkursy, turnieje i zawody strzeleckie
Zapisy przyjmujemy na strzelnicy pneumatycznej ZP LOK przy ul Młyńskiej 2b w każdy piątek w godz
15.00 – 18.00 /ilość miejsc do 25 osób/
Wpisowe wynosi 10 zł od osoby na cały tydzień. Półkolonie zorganizowano przy współpracy z UM w
Krotoszynie i z RADĄ OSIEDLA nr w Krotoszynie
Wszystkim uczestnikom akcji ZMA z LOK zapewniamy ciepłe napoje /herbata/ i słodkie pieczywo
jako II śniadanie
Zaprasza ZARZĄD POWIATOWY LIGI OBRONY KRAJU w KROTOSZYNIE
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