
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza

na RAWSKĄ FERIADĘ
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RAWSKA w dniach 

od 26.01do11.02 

Organizatorzy: 

mdk
rawa mazowiecka

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

Rawskie Towarzystwo Tenisa Ziemnego, UKS JUDO Rawa
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5 lutego (poniedziałek)
Aquarium

MDK

MBP Oddział dla Dzieci ul. Wyszyńskiego 7 (sala konferencyjna)

Strzelnica LOK Rawa Mazowiecka

Hala Milenium

Hala Tatar

Stowarzyszenie „Topory” – Klub Miłośników Gier i Fantastyki przy ul. Zwolińskiego 1 

6 lutego (wtorek)
Aquarium

MDK

Biblioteka Muzeum Ziemi Rawskiej, Pl. Piłsudskiego 10

MBP Oddział dla Dzieci ul. Wyszyńskiego 7 (sala konferencyjna)

Hala Milenium

Hala Tatar

Stowarzyszenie „Topory” – Klub Miłośników Gier i Fantastyki przy ul. Zwolińskiego 1

7 lutego (środa)
Aquarium

MDK

MBP Oddział dla Dzieci ul. Wyszyńskiego 7 (sala konferencyjna)

LOK Rawa Mazowiecka

Hala Milenium

Hala Tatar

Stowarzyszenie „Topory” – Klub Miłośników Gier i Fantastyki przy ul. Zwolińskiego 1

8.00 –15.00 Bezpłatne godzinne wejścia indywidualne na pływalnię, lodowisko, 
                figloraj (z ostatnim wejściem o godz.14.00)

10.00  „Na tropie zaginionej opowieści” teatrzyk dla dzieci
11.15   Kraina rozmaitości zimowe okienko grupa I-III
          Teatralny zawrót głowy dzieci starsze
12.15   Co powie ryba warsztaty ceramiczne dzieci starsze
          Teatralny zawrót głowy grupa I-III
13.15   Kraina rozmaitości zimowe okienko  dzieci starsze
          Co powie ryba warsztaty ceramiczne grupa I-III
14.00   Teatralny zawrót głowy warsztaty teatralne dla młodzieży

11.00 – 15.00 Z górki na pazurki: gry i zabawy zimowe, zagadki z bibliotecznej szufladki,     
           zabawy w kółeczku dla dzieci do 10 lat

12.00 – 15.00 Zawody strzeleckie dziewcząt i chłopców

10.00-12.00 Halowy Turniej Piłki Nożnej
10.00-14.00 Otwarte zajęcia z tenisa stołowego

9.00-10.30 Otwarte zajęcia z lekkiej atletyki
10.30-12.30 Ferie z tenisem stołowym
12.00-14.00 Otwarte zajęcia z karate

14.00 – Dzień z Harrym Potterem

8.00 –15.00 Bezpłatne godzinne wejścia indywidualne na pływalnię, lodowisko, 
                figloraj (z ostatnim wejściem o godz.14.00)

9.30    „Nazywam się cukinia” film dla dzieci
11.15   Kraina rozmaitości  serduszkowe korale grupa I-III
          Teatralny zawrót głowy dzieci starsze
12.15   Co powie ryba warsztaty ceramiczne dzieci starsze
          Teatralny zawrót głowy grupa I-III
13.15   Kraina rozmaitości serduszkowe korale dzieci starsze
          Co powie ryba  warsztaty ceramiczne grupa I-III
14.00   Teatralny zawrót głowy warsztaty teatralne dla młodzieży

10.00 – 14.00 Pająki warsztaty prowadzi Pani Marianna Pawlak twórczyni ludowa 
                   z Brzezin k/Rzeczycy 

11.00 – 15.00 Bajkowy teatrzyk: zajęcia z wykorzystaniem dramy, inscenizacja utworu 
                  Juliana Tuwima pt. Rzepka –dla dzieci do 10 lat

10.00-12.30 Halowy turniej piłki nożnej
10.00-14.00 Otwarte zajęcia z tenisa stołowego
15.30-17.30 Otwarte zajęcia z tenisa ziemnego/dwa sektory

9.00-10.30  Otwarte zajęcia z lekkiej atletyki
10.30-12.30 Ferie z tenisem stołowym
16.30-22.00 Otwarte zajęcia z karate 

 
14.00 – 20.00 Brydż dla początkujących

8.00 –15.00 Bezpłatne godzinne wejścia indywidualne na pływalnię, lodowisko, 
                figloraj (z ostatnim wejściem o godz.14.00)

10.00  „Jaś i Małgosia”  teatrzyk kukiełkowy
11.15   Kraina rozmaitości papierowe pacynki grupa I-III
          Teatralny zawrót głowy dzieci starsze
12.15   Co powie ryba  warsztaty ceramiczne dzieci starsze
          Teatralny zawrót głowy grupa I-III
13.15   Co powie ryba-warsztaty ceramiczne grupa I-III
          Kraina rozmaitości papierowe pacynki dzieci starsze
14.00   Teatralny zawrót głowy warsztaty teatralne dla młodzieży

11.00 – 15.00 Dzień dobrego humoru: zabawy podsumowujące Ferie w Bibliotece, tworzenie 
                  drzewka złotych  myśli, zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci do 10 lat

11.00 – 15.00 Zawody strzeleckie dziewcząt i chłopców

9.00-13.00  Mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w Piłce Siatkowej drużyn 4 osobowych
15.30-17.30 Otwarte zajęcia z tenisa ziemnego/dwa sektory

9.00-10.30  Otwarte zajęcia z lekkiej atletyki
10.30-12.30 Ferie z tenisem stołowym
12.00-14.00 Otwarte zajęcia z karate

14.00-20.00 Turniej gier na konsolę PlayStation 

8 lutego (czwartek)
Aquarium

MDK

Biblioteka Muzeum Ziemi Rawskiej, Pl. Piłsudskiego 10

Hala  Milenium

Hala Tatar

Stowarzyszenie „Topory” – Klub Miłośników Gier i Fantastyki przy ul. Zwolińskiego 1

9 lutego (piątek)
Aquarium

MDK

Biblioteka Muzeum Ziemi Rawskiej, Pl. Piłsudskiego 10

LOK Rawa Mazowiecka

Hala Milenium

Hala Tatar

Stowarzyszenie „Topory” – Klub Miłośników Gier i Fantastyki przy ul. Zwolińskiego 1

Aquarium

Stowarzyszenie „Topory” – Klub Miłośników Gier i Fantastyki przy ul. Zwolińskiego 1

11 lutego (niedziela)
Stowarzyszenie „Topory” – Klub Miłośników Gier i Fantastyki przy ul. Zwolińskiego 1

8.00 –15.00 Bezpłatne godzinne wejścia indywidualne na pływalnię, lodowisko, 
                figloraj (z ostatnim wejściem o godz.14.00)

9.30   „Alpejska przygoda” - film dla dzieci
11.15   Kraina rozmaitości karnawałowa maska grupa I-III
          Teatralny zawrót głowy dzieci starsze
12.15   Co powie ryba warsztaty ceramiczne dzieci starsze
          Teatralny zawrót głowy grupa I-III
13.15   Co powie ryba-warsztaty ceramiczne grupa I-III
          Kraina rozmaitości karnawałowa maska dzieci starsze
14.00   Teatralny zawrót głowy warsztaty teatralne dla młodzieży

10.00 – 14.00 Zabawki ludowe warsztaty prowadzą pracownicy MZR

9.30-13.00 Halowy turniej piłki nożnej
10.00-14.00 Otwarte zajęcia z tenisa stołowego

9.00-10.30  Otwarte zajęcia z lekkiej atletyki
10.30-12.30 Ferie z tenisem stołowym
16.30-22.00 Otwarte zajęcia z karate

14.00-20.00 Dzień gier fabularnych

8.00 –15.00 Bezpłatne godzinne wejścia indywidualne na pływalnię, lodowisko, figloraj 
                (z ostatnim wejściem o godz.14.00)

10.00  „Magiczny Pan”  spektakl iluzjonistyczny
11.15   Sztuki magiczne grupa I-III
          Teatralny zawrót głowy dzieci starsze
12.15   Sztuki magiczne dzieci starsze
          Co powie ryba - warsztaty ceramiczne grupa I-III
13.15   Co powie ryba-warsztaty ceramiczne dzieci starsze
          Teatralny zawrót głowy warsztaty grupa I-III
14.00   Teatralny zawrót głowy warsztaty teatralne dla młodzieży

11.00 – 15.00 Warsztaty „Mały chemik” prowadzenie zajęć dr Marcin Dolecki

12.00 – 15.00 Zawody strzeleckie-podsumowanie zajęć-konkurs strzelecki

9.30-13.00  Halowy turniej piłki nożnej
10.00-14.00 Otwarte zajęcia z tenisa stołowego
15.30-17.00 Otwarte zajęcia z tenisa ziemnego/dwa sektory

9.00-10.30 Otwarte zajęcia z lekkiej atletyki
10.30-12.30 Ferie z tenisem stołowym

14.00-20.00 Dzień dla miłośników kultury japońskiej Mangi i Anime

10.00-13.00 Topogranie: gry, zabawy, konkursy dla najmłodszych 

14.00-20.00 Broń i uzbrojenie XVII wieku (Brać Herbowa Ziemi Rawskiej)

10 lutego (Sobota) ZAKOŃCZENIE FERIADY

14.00 –16.00 BAL KARNAWAŁOWY „KRAINA LODU” 

                  (gry, zabawy,  konkursy, taniec) dla dzieci młodszych

16.30-18.00   DYSKOTEKA z DJ dla dzieci starszych

Super atrakcja SNOWTUBING  przy MDK 29 stycznia – 11 lutego 2018 r. 11.00-18.00

Więcej informacji na: www.rawamazowiecka.pl oraz na stronach organizatorów

W zajęciach MDK-u mogą brać udział dzieci i młodzież 
z Rawy Mazowieckiej (obowiązuje aktualna legitymacja szkolna), 
oferta jest przygotowana dla uczestników indywidualnych

Uczestnicy zajęć tanecznych, teatralnych, literackich i plastycznych 
zobowiązani są do zmiany obuwia

Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 
regulaminów na obiektach, na których odbywają się zajęcia

Bezpłatne godzinne wejścia indywidualne do AQUARIUM Centrum Fit 
Rawa (pływalnia, lodowisko, figloraj): od poniedziałku do piątku 
29.01.2018-02.02.2018 r. i 05-09.02.2018 r. w godz. 8.00-15.00 
(z ostatnim wejściem o godz.14.00) dla dzieci i młodzieży 
z Rawy Mazowieckiej lub uczęszczającej do szkół i przedszkoli 
w Rawie Mazowieckiej(po okazaniu legitymacji szkolnej, 
znaczka z logotypem przedszkola), po przekroczeniu czasu 
– naliczanie minutowe

Wypożyczenie Łyżew 50 % stawki tj.3,50 zł. dla osób korzystających 
z kasków ochronnych (dotyczy wejść indywidualnych)

Lodowisko AQUARIUM bezpłatne zajęcia z nauki łyżwiarstwa 
„Zima na łyżwach w Rawie Mazowieckiej” w poniedziałki, wtorki 
i środy w godz. 16.00-20.15 a w soboty w godz.12.00-15.00  

DRUGI TYDZIEŃ

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ BEZPŁATNY WSTĘP I POCZĘSTUNEK dla uczestników Rawskiej Feriady

Informacje dodatkowe


	Strona 1

