
15 lipca „Muzyką pisane” Koncert Małgorzaty Szybisty, 
akompaniament Oskar Racułt, godz.19.00 
19 lipca „Bajeczna Fiesta” spektakl dla dzieci w wykona-
niu Teatru Kultureska z Krakowa, godz.15.00  
22 lipca Kino plenerowe „Samba”, film z polskimi napi-
sami, godz.21.00 
29 lipca „Miasteczko Cud” Koncert Agnieszki Grocho-
wicz, akompaniament Jarosław Olszewski, godz.19.00  
5 sierpnia Kino plenerowe „I tak Cię kocham”, film z 
polskimi napisami, godz.21.00  
12 sierpnia Koncert zespołu „KIWI”, godz.19.00 
16 sierpnia Święto Miasta- zatorskie tradycje, Patio 
CAZ ul. Słowackiego 15 Zator  
godz.15.00 - Widowisko teatralne dla dzieci „Franek 
Włóczęgo i przygód księga” Teatr w ruchu
godz. 16.15 - Koncert Orkiestry Dętej ROK Zator
godz. 17.00 – Koncert Zespołu „Dzień dobry”
Wioska słowiańska, stoiska regionalne, tradycyjny po-
częstunek, warsztaty regionalne 
Projekt współfinansowany z PO RYBY na lata 2014-
2020
19 sierpnia Kino plenerowe „Ból i blask”, film z polskimi 
napisami, godz.20.30 
26 sierpnia „W świecie Nohavicy”  Koncert Piotra Kłecz-
ka, godz.18.00

W miesiącu sierpniu rozważana jest organizacja Akcji 
„Podwórkowy Teatrzyk” (zamiast Pikników rodzinnych), 
spektakl dla dzieci we wszystkich miejscowościach 
Gminy Zator. 

DOMOWY DOM KULTURY LATEM - ZAJĘCIA ON-
-LINE
Wakacyjna ROKomania – zadania na każdy tydzień 
dla wszystkich lubiących ciekawe wyzwania...
W każdy poniedziałek na Facebooku ROKu będzie po-
jawiało się zadanie do wykonania. Osoby zainteresowa-
ne będą mogły przesyłać nam zrealizowane zadanie w 
formie zdjęcia lub filmiku (w zależności od polecenia). 
Na wiadomości z zadaniem będziemy czekać do piątku 
każdego tygodnia. Osoby biorące udział w zabawie 
otrzymają nagrody. Za wykonanie wszystkich  8 zadań 
czeka na Was nagroda specjalna. Startujemy 6 lipca. 

Więcej informacji pod numerem telefonu 33 8412 166 
i w opisie danego zadania na FB (w każdy poniedzia-
łek)
Gimnastyka dla Seniora zajęcia w ramach UTW, ta-
niec, ćwiczenia, ćwiczenia z piłką i hantlami, 
każda środa i piątek, godz. 9.00, zajęcia on-line w 
grupie UTW Zator na FB
„Wakacyjne dźwięki dla maluszków” wakacyjne muzycz-
ne poranki dla dzieci od 0-3 r.ż, wspólne muzykowanie, 
rytmizowanie i śpiewanie, zajęcia on-line, platforma 
Zoom, godz.9.00, koszt 10 zł. Zapisy do dnia poprze-
dzającego zajęcia pod numerem tel. 338412166.
9 lipca, 23 lipca, 13 sierpnia, 27 sierpnia
„Kreatywnie z mamą” zajęcia plastyczne dla dziecka 
i mamy (dzieci w wieku przedszkolnym), malowanie, 
rysowanie, wycinanie, ozdabianie... , zajęcia on-line, 
platforma Zoom, godz.10.30, koszt 10 zł. Uczestnicy 
zobowiązani są do odbioru materiałów potrzebnych 
do zajęć w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury 
(dzień przed zajęciami, w godz. 9.00-16.00). Zapisy na 
pięć dni przed zajęciami!
15 lipca, 29 lipca, 12 sierpnia, 26 sierpnia
„Wakacyjna Akademia Ceramiki dla dorosłych” 
lepienie z gliny różnych form przestrzennych, płaskich 
użytkowych i dekoracyjnych, zajęcia on-line, platforma 
Zoom, godz.9.30, koszt 25 zł. Uczestnicy zobowiązani 
są do odbioru materiałów potrzebnych do zajęć (tj 
glina, szablony, itp.) w budynku Regionalnego Ośrod-
ka Kultury (dzień przed zajęciami, w godz. 9.00-16.00). 
Zapisy na pięć dni przed zajęciami!
8 lipca, 5 sierpnia
„Letnie Art Cafe” zajęcia artystyczne dla dorosłych, 
tworzenie dekoracji do mieszkania, ogrodu, modnych 
stylizacji ubrań, zajęcia on-line, platforma Zoom, 
godz.9.30, koszt 15 zł. Uczestnicy zobowiązani są do 
odbioru materiałów potrzebnych do zajęć w budynku 
Regionalnego Ośrodka Kultury (dzień przed zajęciami, 
w godz. 9.00-16.00). Zapisy na pięć dni przed zajęcia-
mi! 22 lipca, 19 sierpnia

Więcej na rokzator.pl
i pod numerem tel. 338412166



ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Warunki uczestnictwa w zajęciach:
W związku z pandemią koronawirusa SARS.Cov.2  nale-
ży zapoznać się z Regulaminem określającym Procedury 
Bezpieczeństwa ROK Zator na czas pandemii, który 
znajduje się na www.zator.pl  oraz  każdorazowo:
- zapisać dziecko na zajęcia  telefonicznie 33 8412 166 
lub osobiście w sekretariacie ROK Zator (ilość miejsc jest 
ograniczona)
- zapewnić dziecku środki ochrony osobistej (maseczka)
- na każde zajęcia dziecko musi mieć ze sobą wypełnione 
oświadczenie, które jest do pobrania na stronie rokzator.
pl lub w sekretariacie ROK Zator
Uczestnicy zajęć muszą mieć ukończone 7 lat

ROK Zator, plac Jana Matejki 1 
Letnia Akademia Sztuki w – bezpłatne warsztaty pla-
styczne w każdy poniedziałek od 10:00 do 11:00,, ilość 
miejsc ograniczona, 
6 lipca - „Bujając w obłokach” - zapisy do 2 lipca 
13 lipca - „Mały książę” - zapisy do 9 lipca
20 lipca - „Z kolorową grzywą” - zapisy do 16 lipca
27 lipca - „W brokacie...” - zapisy do 23 lipca
3 sierpnia - „Na zielonym wzgórzu” - zapisy do 30 lipca
10 sierpnia - „Pod żaglami” - zapisy do 6 sierpnia
17 sierpnia – „Na wybrzeżu” - zapisy do 13 sierpnia
24 sierpnia - „Kolorowo...” - zapisy do 20 sierpnia

WAKACYJNY ZAKĄTEK ZABAW w Domach Ludowych 
Bezpłatne warsztaty plastyczne, łamigłówki, konkursy, 
zabawy ruchowe, gry plasnszowe. Konieczne zapisy do 
dnia poprzedzającego dzień zajęć pod numerem tel. 
338412 166. Ilość miejsc ograniczona! Zajęcia odbywają 
się od 10:00 do 11:00
Dom Ludowy w Graboszycach
w każdy czwartek od 2 lipca do 27 sierpnia
2 lipca - „Ślimak, ślimak pokaż rogi...” 
9 lipca - „Z wiatrem” 
16 lipca - „Na sawannie” 
23 lipca - „Znad morza”
30 lipca - „Na patyku” 
6 sierpnia – „Szybujące na wietrze”
13 sierpnia - „Na kolorowo” - 

20 sierpnia -  „Bąbelkami malowane” 
27 sierpnia - „Bajkowy słoiczek” 
Budynek w Łowiczkach
w każdy wtorek od 7 lipca do 28 lipca oraz w każdą 
środę od 5 sierpnia do 26 sierpnia 
7 lipca - „Z wiatrem”
14 lipca - „Na sawannie” 
21 lipca - „Znad morza” 
28 lipca - „Na patyku” 
5 sierpnia - „Szybujące na wietrze”
12 sierpnia - „Na kolorowo” 
19 sierpnia - „Bąbelkami malowane” 
26 sierpnia - „Bajkowy słoiczek”
Dom Ludowy w Rudzach
w każdy wtorek od 4 sierpnia do 25 sierpnia 
4 sierpnia - „Z wiatrem” 
11 sierpnia - „Na sawannie” 
18 sierpnia - „Znad morza” 
25 sierpnia-  „Na patyku” 
Dom Ludowy w Palczowicach
w każdy wtorek od 7 lipca do 25 sierpnia 
7 lipca -  „Z wiatrem” 
14 lipca - „Na sawannie” 
21 lipca - „Znad morza” 
28 lipca - „Na patyku”
4 sierpnia - „Szybujące na wietrze”
11 sierpnia - „Na kolorowo” 
18 sierpnia - „Bąbelkami malowane”” 
25 sierpnia - „Bajkowy słoiczek” 
Dom Ludowy w Podolszu
w każdy czwartek od 2 lipca do 27 sierpnia 
2 lipca - „Na różowo” 
9 lipca - „Z wiatrem” 
16 lipca - „Znad morza” 
23 lipca - „Na patyku”
30 lipca - „Na  sawannie”
6 sierpnia - „Szybujące na wietrze”
13 sierpnia - „Na kolorowo” 
20 sierpnia - „Bąbelkami malowane” 
27 sierpnia - „Bajkowy słoiczek” 

Wakacyjne Granie w ROK Zator

Warunki uczestnictwa:
Każdy uczestnik imprezy przed podjęciem decyzji o 
uczestnictwie w wydarzeniu obowiązkowo musi zapoznać 
się z Regulaminem określającym Procedury Bezpieczeń-
stwa w ROK Zator na czas pandemii  koronowirusa 
SARS-CoV-2, po akceptacji w/w Regulaminu należy 
odebrać  bezpłatną wejściówkę najlepiej online  na 
bilety.rokzator.pl lub w wyjątkowych sytuacjach osobiście 
w sekretariacie ROK Zator.
Bezpośrednio przed wejściem na teren imprezy trzeba: 
- zdezynfekować ręce, 
- złożyć stosowne oświadczenie  o braku oznak zaka-
żenia i nieprzebywania w kwarantannie (wzór można 
wydrukować ze strony www.rokzator.pl, lub odebrać i 
wypełnić bezpośrednio przy wejściu na imprezę,
-  skutecznie zasłonić usta i nos, wykorzystując własne 
środki ochrony osobistej
Osoba, która nie spełni w/w warunków niestety nie bę-
dzie mogła brać udziału w wydarzeniu.

Wszystkie koncert i seanse odbywają się na patio Cen-
trum Aktywizacji Zawodowej w Zaotzre, ul. Słowackiego 
15. W razie niepogody przenosimy się do Auli CAZ.
Ilość miejsc jest ograniczona. Bezpłatne wejściówki online 
na bilety.rokzator.pl lub w wyjątkowych sytuacjach osobi-
ście w sekretariacie ROK Zator

1 lipca Koncert zespołu „MuzyKajaka”, inauguracja wa-
kacyjnego grania, godz.19.00
8 lipca Kino plenerowe „Za jakie grzechy dobry Boże”, 
film z polskimi napisami, godz.21.30  
12 lipca Piknik w Dolinie Karpia, godz.15.30, Patio CAZ 
ul.Słowackiego 15 Zator 
godz.15.30 - Koncert zespołu „Retrospekcja”
godz.17.00 – Koncert „Kapeli Hanki Wójciak”
Stoiska regionalne:
warsztaty artystyczne  „Piktogramy Gmin Doliny Karpia”, 
pokaz wędzenia karpia, tradycyjny poczęstunek „Smaki 
Doliny Karpia”
Projekt finansowany z „Europejskiego Funduszu na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w 
obszary wiejskie”


