
KALENDARIUM IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH  ‘2014 

w Młodzieżowym Dom Kultury w Puławach, ul. Sieroszewskiego 4 

 

Termin Nazwa imprezy Organizator Miejsce Przydatne informacje 

Opis i charakterystyka imprezy 

20.01- 

31.01.2014 

Półkolonie zimowe MDK MDK Półkolonie skierowane do dzieci z powiatu puławskiego w wieku 6-12 

lat. Opieka w godzinach od 9.00-15.00. W tym czasie zapewniamy gry  

i zabawy integracyjne, wycieczki, rajdy, wyjścia na basen. Udział jest 

odpłatny. 

marzec 

2014 

„Master Puławy” Krzysztof 

Pyra 

MDK 

MDK Ogólnopolski turniej bitewniaków Warmachine. Turniej zaliczany do 

rankingu krajowego. 

21.03.2014 Przegląd recytatorski 

dla przedszkolaków 

 „Witaj wiosno” 

MDK MDK Impreza dla dzieci w wieku przedszkolnym z powiatu puławskiego.         

Ma na celu popularyzację poezji dziecięcej i zachęcanie do publicznych 

wystąpień. 

2.04-

3.04.2014 

Dziecięce spotkania 

teatralne 

MDK MDK Impreza skierowana do grup i amatorskich zespołów teatralnych w 

wieku przedszkolnym. Daje możliwość integracji środowiska, wymiany 

doświadczeń oraz zaprezentowania uzdolnień teatralnych. 

maj 2014 Powiatowy przegląd 

kabaretów szkolnych 

MDK MDK Satyryczne spojrzenie  na rzeczywistość i wybór najlepszych prezentacji 

z pośród amatorskich zespołów z powiatu puławskiego. 



czerwiec 

2014 

Przegląd piosenki 

harcerskiej 

MDK MDK Popularyzacja piosenki harcerskiej turystycznej. Integracja środowisk  

harcerskich i lokalnych 

30.05.2014 IV Powiatowy 

Konkurs Wiedzy o 

Regionie Puławskim 

MDK MDK Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Celem jego jest rozwijanie lokalnego patriotyzmu; wzbudzanie 

zainteresowań wiedzą historyczną i geograficzną powiatu puławskiego. 

Przebiega on w dwóch etapach. I etap to test pisemny, II etap odbędzie 

się we wrześniu i ma on formę turnieju wiedzy. 

31.05.2014 Wojewódzki Festiwal 

Współczesnych Form 

Tanecznych 

MDK POK Dom 

Chemika 

Festiwal jest artystyczną prezentacja dorobku środowisk tworzących 

ruch tańca współczesnego, oraz okazją do popularyzacji dziecięcych             

i młodzieżowych zespołów tanecznych. 

4.06.2014 Festiwal 

Przedszkolaka 

MDK Skwer 

Niepodległości 

lub POK Dom 

Chemika 

Festiwal piosenki przedszkolaka jest prezentacją umiejętności 

wokalnych dzieci. 

Okazją do spotkania najmłodszych solistów i ich nauczycieli. Służy 

konfrontacji i wymianie doświadczeń, a przede wszystkim rozśpiewaniu 

dzieci i promowaniu piosenki dziecięcej. W tym roku odbędzie się po 

raz 19. 

13.06.2014 Biesiada literacka MDK MDK Impreza integrująca pokolenia literatów. Finał konkursu literackiego   

dla dzieci i młodzieży z powiatu puławskiego pt.„ Mój świat” 

30.6 -4.07 

7.07- 11.07 

Półkolonie letnie MDK MDK Półkolonie skierowane do dzieci z powiatu puławskiego w wieku 6-12 

lat. Opieka w godzinach od 9.00-15.00. W tym czasie zapewniamy gry  

i zabawy integracyjne, wycieczki, rajdy, wyjścia na basen. Udział jest 

odpłatny. 



wrzesień 

2014 

VIII Święto 

Pieczonego 

Ziemniaka 

MDK MDK Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie 

środowiska lokalnego poprzez wspólną zabawę. Jest jednocześnie 

uroczystym zainicjowaniem roku dydaktycznego w MDK.  

październik 

2014 

Wojewódzki konkurs 

ortograficzny 

MDK MDK Celem konkursu jest promowanie posługiwania się w piśmie poprawną 

polszczyzną. Wspieranie uczniów zdolnych w poszerzaniu i rozwijaniu 

własnych kompetencji – wyłonienie „ Mistrza ortografii” 

listopad 

2014 

VII konkurs literacki 

„ Miłość niejedno ma 

imię” 

MDK MDK Konkurs daję możliwość zaprezentowania zdolności literackich 

dzieciom i młodzieży z powiatu puławskiego. 

listopad 

2014 

Maraton 

Fotograficzny 

MDK MDK 24 godzinne warsztaty fotograficzne, których celem jest promocja 

fotografii plenerowej i studyjnej. 

6.12.2014 Mikołaj MDK MDK Jak co roku wspólnie z dziećmi i ich rodzicami oczekujemy tego dnia  

na przybycie Św. Mikołaja uatrakcyjniając sobie czas wspólnymi 

zabawami i tańcami. 

Ponadto placówka organizuje przez cały rok okolicznościowe zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców, urodziny, rajdy i wycieczki promujące 

uroki naszego regionu. 

 

 
 


