
Informacje o feriach w Śremskim Ośrodku Kultury 

DRUGI TYDZIEŃ 6 – 10.02.2023  

w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR) 

Śremski Ośrodek Kultury w Śremie  

to w skrócie ŚOK. 

ŚOK jest w Śremie przy ulicy Mickiewicza 77. 

ŚOK zajmuje się sprawami dotyczącymi kultury. 

ŚOK organizuje wydarzenia dla dzieci,  

młodzieży i dorosłych. 

W drugim tygodniu ferii  

6 – 10.02.2023  

odbędą się różne warsztaty,  

gry i zabawy.  

Za udział trzeba zapłacić. 

 



 

 w godzinach 8.30 – 15.30 

WARSZTATY KREATYWNI-AKTYWNI dla dzieci od 7 do 13 roku życia 

w programie: wycieczki do kina, teatru, muzeum, warsztaty plastyczne, 

kreatywne i gry terenowe 

miejsce: ŚOK w Śremie przy ulicy Mickiewicza 77, wyjazdy do Teatru 

w Poznaniu, Jump Space, Kinoteatru Słonko, Pałacu w Rogalinie  

i Krajkolandii 

za udział w pięciu zajęciach trzeba zapłacić 495 złotych (cały tydzień) 

 w godzinach 10.00 – 13.00 

RYTM I MELODIA – WARSZTATY WOKALNO-MUZYCZNE dla dzieci  

od 7 roku życia 

w programie: zabawy z rytmem i melodią, ćwiczenia aktorskie, ćwiczenia 

głosu, koncert na zakończenie warsztatów 

miejsce: ŚOK w Śremie przy ulicy Mickiewicza 77 

za udział w pięciu zajęciach trzeba zapłacić 220 złotych (cały tydzień) 

 w godzinach 10.00 – 12.00 

ZIMOWE SPOTKANIA Z MAKRAMĄ dla młodzieży i dorosłych   

w programie: nauka wiązania węzłów i robienia makramy na ścianę 

miejsce: ŚOK w Śremie przy ulicy Mickiewicza 77 

za udział w pięciu zajęciach trzeba zapłacić 150 złotych (cały tydzień) 

 

 



 

O zajęciach organizowanych przez ŚOK 

w drugim tygodniu ferii można przeczytać:  

http://sok.srem.pl/2022/12/02/ferie-w-sok/ 

 

Możesz do nas przyjść, jeśli chcesz wziąć udział  

zajęciach organizowanych w ferie. 

Przyjmujemy w budynku na parterze. 

Możesz o nas przeczytać  

na stronie internetowej http://sok.srem.pl/  

Możesz też zobaczyć naszą stronę na Facebook 

https://pl-pl.facebook.com/sremski.osrodekkultury.9/  

Możesz do nas napisać list na adres: 

Śremski Ośrodek Kultury 

ulica Mickiewicza 77 

63-100 Śrem 

albo napisać na adres e-mail: 

bok@sok-srem.pl  

Możesz też do nas zadzwonić pod numer: 

61 28 35 904 albo 889 647 418. 

http://sok.srem.pl/
https://pl-pl.facebook.com/sremski.osrodekkultury.9/
mailto:bok@sok-srem.pl


 

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością  

lub masz specjalne potrzeby, poinformuj 

pracowników ŚOK. 

W ŚOK nie ma toalety przystosowanej dla osób  

z niepełnosprawnościami. 

Do ŚOK możesz przyjść z psem przewodnikiem. 

W ŚOK nie ma tłumacza polskiego języka migowego. 

Jeśli jesteś osobą głuchą, poinformuj pracowników 

ŚOK 3 dni wcześniej, że potrzebujesz tłumacza 

języka migowego.  


