2. Co chcesz robić w wolnym czasie z pomocą Szkoły lub Centrum
Kultury?
wspólnie bawić się, grillować, uczęszczać na zajęcia
różnego rodzaju pikniki itp
wyjeżdżać na wycieczki, spotykać ciekawe osoby
nic
kino z aktualnym repertuarem
spotkania z ważnymi ludźmi, pikniki, Dni Słomnik z muzyką rozrywkową i atrakcjami dla dzieci
uczestniczyć w koncertach, zabawach/dyskotekach, wspólne ognisko
----uczestniczyć w Dniach Słomnik, obejrzeć w kinie ciekawy film
potrzebne kursy, warsztaty
oglądać filmy, czytać nowości
chodzić do kina w Słomnikach
spotkania z spokojnym miejscu
maraton filmowy
----organizowanie ognisk, oglądanie filmów ze znajomymi
kino
miło i aktywnie spędzać czas
--spacer, przejażdżka rowerowa
basen
różne fajne rzeczy
spotykać się ze znajomymi i bawić się we wspólne zabawy
warsztaty z literatury
--wyprawy rowerowe
------rozwijać zainteresowania
chodzić do kina za darmo
--naprawa skateparku
integracja z ludźmi, rozwijać swoje pasje i talenty, poznawać kulturę, uprawiać sport, oglądać filmy,
spotykać ciekawe osoby
śpiewać, chodzić na kursy czytelnicze, integrować się z innymi
śpiewać, tańczyć
tańczyć
śpiewać, tańczyć, zajęcia sportowe, plastyczne
śpiewać, tańczyć, zajęcia plastyczne
jeździć na rowerze w skateparku
chodzić na siłownię
oglądać filmy/ przedstawieni

piłka nożna
uprawiać sport
wycieczki rowerowe, malarstwo, nauka jazdy na rowerze, rolkach, desce, hulajnodze
wycieczki rowerowe
spędzać czas na świeżym powietrzu
zajęcia z przedmiotów
nie wiem
--chodzić na asg
rozwijać umiejętność tańca
kółko teatralne
----nic
zajęcia z rysunku, robienie ozdób bez narzucanego tematu
--grać na gitarze
kółko teatralne
rysować
zajęcia dodatkowe
--nic
zajęcia SKS
nie wiem
nic
nic
spotykać się ze znajomymi, uczęszczać na zajęcia dodatkowe, spotkania z ciekwymi znanymi ludźmi
nic
nic
nic
kręgielnia, park trampolin, wypożyczalnia rowerów, salon gier
bilard, gokarty
--wesołe miasteczko, park trampolin, lodowisko, kręgielnia
salon gier, małe wesołe miasteczko, park trampolin, kafejka internetowa
kręgielnia, bilard, piłkarzyki, salon gier, wypożyczalnia rowerów
park trampolin, wesołe miasteczko, lodowisko, kręgielnia, trasy rowerowe, wypożyczalnia rowerów,
przyrządy do ćwiczeń
park trampolin, wrotkowisko, kino plenerowe, przyrządy do ćwiczeń, gokarty
nic
--salon gier, trasy rowerowe, centrum gier planszowych, wypożyczalnia rowerów
jeździć na wrotkach na wrotkowisku
olimpiada, Dni Słomnik, wypożyczalnia rowerów, gokarty
uprawiać sport, dobrze się bawić z przyjaciółmi
olimpiada słomnicka, wypożyczalnia gokartów
centrum gier,
bilard, piłkarzyki, stoły tenisowe, kort tenisowy
---

kręgielnia, gokarty, kafejka internetowa, salon gier, lodowisko, wypożyczalnia rowerów, olimpiada
ciężko powiedzieć
zorganizowanie siłowni na powietrzu
kino plenerowe, siłownia
jeździć po torze.....
kawiarnia
kawiarnia
kawiarnia
nie wiem
oglądać filmy
oglądać filmy
jeździć na wycieczki
nic
nie wiem
nie wiem
koncert rapera, zaprosić znanego sportowca
jazda na gokartach
gokarty
koncert
jeździć na gokartach
jeździć na gokartach
spotkanie z muzykami, koncerty rapowe
spotkania ze sportowcami
spotkanie ze sportowcem lub gwiazdą telewizji, koncert popowy
kosze na śmieci, gokarty, jeść w kfc, chodzić do kina
mecz ze znaną drużyną piłkarską
trenować agility z psem, warsztaty na temat np. hodowli i treningu gołębi pocztowych
chodzić do kina, jeździć na wycieczki poza Słomniki
wycieczki poza Słomniki
wycieczki poza Słomniki
koncert, spotkanie ze znaną osobą
noc kinowa, koncerty, spotkani
spotkania ze znaną osobą, pójść do kina, spotkać się w miejscu dla młodzieży
nocne kino

