
 
 

24. MIĘDZYNARODOWE 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE 

MŁODZIEŻY  

12 - 21 LIPCA 2019 

JAGNIĄTKÓW 

 

Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze zaprasza młodzież w wieku 14 - 

17 lat zainteresowaną działaniami o charakterze artystycznym do wzięcia 

udziału w Międzynarodowych Warsztatach Artystycznych Młodzieży, 

które odbędą się w dniach 12 - 21 lipca 2019 r. W warsztatach uczestniczyć 

będzie młodzież z Polski, Niemiec i Francji (po 12 osób z każdego kraju). 

Teamt warsztatów: FROM HEAVEN TO HELL 

W programie przewidziano zajęcia w mieszanych narodowościowo 

grupach warsztatowych prowadzonych przez profesjonalistów z zakresu: 

1. TANIEC – prowadzący z Francji 

2. MUZYKA – prowadzący z Polski 

3. FILM – prowadzący z Polski 

4. RZEŹBA – prowadzący z Niemiec 

5. BODY PAINTING – prowadzący z Polski 
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OSIEDLOWY DOM KULTURY,  

UL. K. TRZCIŃSKIEGO 12,  

58-506 JELENIA GÓRA,  

TEL. 75 75 31 831 

E-MAIL: 

summerworkshops3@gmail.com 

WWW.ODK.JGORA.PL 

 

 



Na zakończenie warsztatów odbędzie się wspólny performance uczestników na 

Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Performance prezentowany będzie w 

ramach 37. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych. 

Dodatkowe atrakcje: wieczór kulturowy (polsko – niemiecko – francuski), 

wycieczki krajoznawcze, animacje językowe oraz działania  o charakterze 

integracyjnym i rozrywkowym. 

Opłata za 1 osobę wynosi  800 złotych    

Impreza nie ma charakteru komercyjnego. Uczestnicy pokrywają jedynie część 

kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem oraz 

wynagrodzeniem opieki pedagogicznej i artystycznej 

Cena obejmuje: 

- zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym: 

Gościniec „Koralowa ścieżka”, ul. Myśliwska 13, 58-570 Jagniątków, 

http://www.koralowasciezka.pl 

- pełne wyżywienie na miejscu (3 posiłki: śniadanie, obiad i kolację) 

- opiekę pedagogiczną 

- uczestnictwo w zajęciach i działaniach wyszczególnionych w programie 

Dodatkowe atrakcje: 

- wycieczka do Zamku Czocha 

- wycieczka w góry 

- zwiedzanie Jeleniej Góry 

- udział w 37. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze 

Uczestnicy sami dojeżdżają do miejsca zakwaterowania. Godzina spotkania w 

ośrodku zostanie podana w późniejszym terminie.  

 

ZAPISY od 15.04.2019r. 

 Zapisy przyjmowane są  mailowo (summerworkshops3@gmail.com)  lub 

osobiście w sekretariacie Osiedlowego Domu Kultury od poniedziałku do 

piątku w godz. 9:00 – 17:00 na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia 

 O zapisach uczestników na warsztaty i do poszczególnych grup decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

 Każdy uczestnik jest zobowiązany dołączyć zgodę rodziców na uczestnictwo 

w warsztatach (gotowy formularz do wypełnienia jest do odebrania w 

sekretariacie ODK lub do pobrania ze strony www.odk.jgora.pl) 

 Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji. 

 Płatność musi zostać dokonana w ciągu 3 dni od dnia zapisu gotówką w 

kasie ODK bądź przelewem na konto:  

24 1160 2202 0000 0000 4884 5013 Bank Millennium  

 Ilość miejsc ograniczona. 

W przypadku braku płatności w przeciągu 3 dni rezerwacja miejsca przepada. 
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