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 Lato  w mieście - SP38 Sucha Góra    

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID – 19  i zaleceniami Sanepidu, na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy.  

Chęć uczestnictwa w zajęciach należy zgłaszać z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem na adres mailowy lub / i pod numerem telefonu, wskazanych              

w poniższej tabeli. Każdy z uczestników ma obowiązek dostarczyć pisemną zgodę na udział (dostępną u organizatora wydarzenia po wcześniejszym 

zgłoszeniu)  oraz „Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego” podpisaną przez rodzica lub prawnego (do pobrania lub osobistego odbioru w Biurze 

Promocji Bytomia i u organizatorów) .  

UWAGA uczestnik, który NIE będzie posiadał odpowiednich dokumentów – NIE będzie mógł uczestniczyć w zajęciach.  

Organizatorzy akcji LATO W MIEŚCIE, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, zastrzegają sobie prawo od odwołania wydarzeń, o czym 

będziemy informowali na bieżąco za pośrednictwem mediów oraz indywidualnie osoby, które pisemnie zadeklarują chęć udziału. 

 

GDZIE? 

 

 

KIEDY? 

 

CO? 

 

KTO? 

 

GDZIE SIĘ ZAPISAĆ? 

   

Sucha Góra  

SP 38 

 

19.08.2020 

10.00 – 13.00 

Becekobus – warsztaty 

artystyczne „Zaplątani” 

(prowadzenie Aleksandra 

Herisz) 
 

Bytomskie Centrum Kultury 

 

Telefonicznie pod numerem 
32 389 31 09 w.100 
lub 
mailowo na adres 
sekretariat@becek.pl 

 

W treści maila prosimy wpisać: 
1. Nazwa wydarzenia 
2. Imię i nazwisko dziecka 
3. Imię i nazwisko 

rodzica/prawnego 

opiekuna dziecka oraz 

numer telefonu 

kontaktowego 

   

mailto:latowmiescie@um.bytom.pl


 

2 
 

20.08.2020 

14.00 – 17.00 

Becekobus – warsztaty 

rycerskie „Akademia Młodego 

Rycerza” (prowadzenie 

Bytomskie Stowarzyszenie 

Rekonstrukcji Histirycznej Leo 

Corde) 

Bytomskie Centrum Kultury 

 

Telefonicznie pod numerem 
32 389 31 09 w.100 
lub 
mailowo na adres 
sekretariat@becek.pl 

W treści maila prosimy wpisać: 
1. Nazwa wydarzenia 
2. Imię i nazwisko dziecka 
3. Imię i nazwisko 

rodzica/prawnego 

opiekuna dziecka oraz 

numer telefonu 

kontaktowego 

   

20.07.2020 

10.00 – 13.00 

“Poniedziałki na 

Sportowo” 10:00 - 11:30 UKS 

MOSM Piłka Ręczna - 

podstawy piłki ręcznej 11:30 - 

13:00 KS Sucha Góra - gry i 

zabawy piłkarskie„Kręci mnie 

bezpieczeństwo nad wodą” – 

zajęcia profilaktyczne 

prowadzone przez Komendę 

Miejską Policji w Bytomiu 

 

 

OSiR 

 

 

Grzegorz Pawlus 517337676 

   

mailto:latowmiescie@um.bytom.pl


 

3 
 

27.08.2020 

14.00 – 17.00 

Becekobus – warsztaty ruchowe 

„Poszukiwacze rzeczy” 

(prowadzenie Magdalena 

Futrzyk – MDK1) 

Bytomskie Centrum Kultury 

 

Telefonicznie pod numerem 
32 389 31 09 w.100 
lub 
mailowo na adres 
sekretariat@becek.pl 

 

W treści maila prosimy wpisać: 
1. Nazwa wydarzenia 
2. Imię i nazwisko dziecka 
3. Imię i nazwisko 

rodzica/prawnego 

opiekuna dziecka 

oraz numer telefonu 

kontaktowego 

   

29.08.2020 

11.00 -14.00 

BeCeKoPoznawcze Festyny 

Dzielnicowe 

 

 

 

 

 

 

Bytomskie Centrum Kultury 

 

Telefonicznie pod numerem 
32 389 31 09 w.100 
lub 
mailowo na adres 
sekretariat@becek.pl 

 

W treści maila prosimy wpisać: 
1. Nazwa wydarzenia 
2. Imię i nazwisko dziecka 
3. Imię i nazwisko 

rodzica/prawnego 

opiekuna dziecka 

oraz numer telefonu 

kontaktowego 
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