3. Czy masz pomysł na działanie lub wydarzenie, które chcesz zorganizować przy
wsparciu Szkoły lub Centrum Kultury w Słomnikach? Jeśli tak to napisz o nim
kilka słów.
miejsce na dyskotekę raz w m-cu, na co dzień kawiarnia, trasa rowerowa/na rolki
kino w ck, dyskoteki
nie
nie mam pomysłu
wydarzenia sportowe dla każdego
warsztaty dla dzieci: języki obce, zajęcia plastyczne, artystyczne, muzyczne
Dni Słomnik, potańcówki koło kina lub szkoły
Dni Słomnik dla młodzieży
Dni Słomnik
Dni Słomnik, turniej piłki nożnej/siatkówki o puchar burmistrza, kino
realizacja parku miejskiego z miejsce na spotkania ze znajomymi i miejscem dla dzieci
--eventy tematyczne np. nocny seans horrorów, w przerwie gry tematyczne
letni dzień dla mieszkańców na spędzenie czasu z atrakcjami
koncert, ognisko/grill
----ogniska w nowym parku raz w tygodniu
--Dni Słomnik
----basen
----chwalić święta: boże ciało, trzech króli, Wielkanoc
Dni Słomnik
--nie
nie
--nie
biegi np: 5 km i nagrody
--skatepark
Dni Słomnik, miejsce dla młodzieży, seanse filmowe, odnowa skateparku
więcej koncertów, wydarzeń, spotkań z ciekawymi osobami, konkursy, odnowa skateparku, Dni Słomnik
odnowa skateparku, wycieczki, Dni Słomnik, konkursy, koncerty
wycieczki, Dni Słomnik
wycieczki po Polsce, dni słomnik, koncerty tematyczne, odnowienie skateparku
wycieczki, odnowa skate parku, Dni Słomnik
odnowienie skateparku, Dni Słomnik
naprawa skateparku, Dni Słomnik
odnowa skateparku

nowe boisko do piłki nożnej
nowe boisko
odbudowa skateparku
naprawa skateparku
nowy skatepark
nie
odnowienie skateparku, Dni Słomnik
festiwal kolorów
odnowienie skateparku, Dni Słomnik
--wspólny wyjazd rowerowy lub spacer
----spotkanie z książkami, rozmawiamy o książkach z książkami
--------------nie
wznowienie kina
nie
nie
nie
--nie mam
nie
nie mam
--olimpiada
wesołe miasteczko, salon gier, park trampolin
----olimpiada
--olimpiada
trampolina, gokarty
trasy rowerowe, stoły tenisowe, przyrządy do ćwiczeń
trasa rowerowa, wesołe miasteczko, gokarty
--park trampolin, lodowisko
--gminne zawody sportowe, gokarty, centrum gier planszowych, kafejka internetowa
----j.w.
trampolina, wypożyczalnia rowerów i gokartów

--seanse filmowe, zawody sportowe, koncerty
nie
nie
nie
nie
nie
nie mam
nie
nie
nie
nie mam
nie
nie
nie wiem
puszczać nowe filmy
--nie mam pomysłu
spotkanie ze znanym sportowcem
--zbudować plac do jazdy gokartami
wyjazd rowerowy lub spotkanie z kimś ...
spotkania ze sportowcami
więcej koszy na śmieci, zadbać o czystość miasta, miejsce spotkań na powietrzu, restauracja nie fast food
nie
spotkania ze znanymi osobami
zawody agility dla psów, koncerty, warsztaty tematy (trening gołębi pocztowych), lekcje tańca
klasycznego - balet, spotkanie z trenerem psów i gołębi pocztowych
stadnina koni, lodowisko, gokarty
lodowisko
gokarty
Dni Słomnik z karuzelami, zabawy
Dni Słomnik z karuzelami, letnie kino
zabawy (Dni Słomnik), letnie kino
koncerty

