
Oferta instytucji kultury skierowana do dzieci i młodzieży wraz z rodzicami / opiekunami
prawnymi w dniu 8 kwietnia br., tj. w czasie zapowiadanego strajku nauczycieli.

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku:
Biblioteka będzie czynna w następujących godzinach:

• Filia nr 3 - 13.00-15.00
• Filia nr 5 - 13.00-15.00
• Filia nr 6 - 13.00 - 15.00
• Filia nr 7 -10.00- 15.00
• Filia nr 8 - 10.00-15.00
• Filia nr 11 - 13.00-15.00
• MAK - 11.00-19.00
• WCM - 11.00-19.00
• CKiJR - 10.00-15.00
• Pracownia Regionalna - 10-16
• Pracowni  Digitalizacji  Bałtyckiej  Biblioteki  Cyfrowej  -  11.00-15:00  -  dzień  otwarty,

słupszczanie będą mogli zapoznać się z zasadą działania biblioteki cyfrowej oraz zobaczyć
proces  digitalizacji  od  środka,  technologię,  oprogramowanie.  To  ostatnie  działanie
uzależniamy oczywiście od podjęcia w tym dniu strajku przez nauczycieli. 

2. Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku:
• 10.00 - oprowadzanie dzieci z opiekunami po teatrze (zbiórka w foyer teatru)
• 11:00 - projekcja video wybranej pozycji teatru telewizji (duża scena)

Udział w w/w atrakcjach będzie nieodpłatny.

3. Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Wszystkie  obiekty  administrowane  przez  Słupski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Słupsku  będą
otwarte  dla  korzystających,  zgodnie  z  regulaminami  pracy  obiektów.  Zachęcamy  grupy
zorganizowane  z  opiekunami  oraz  osoby  indywidualne  (uczniowie,  rodzice  z  dziećmi)
do  korzystania  obiektów.  W  przypadku  grup  zorganizowanych  należy  kontaktować  się
z kierownikami obiektów w celu ustalenia dostępności. 
Jednocześnie  informujemy,  że  w  przyszłym  tygodniu  planowane  są  zajęcia  zgodnie
z obowiązującymi grafikami.

4. Kino REJS Słupskiego Ośrodka Kultury: dodatkowe przedpołudniowe pokazy filmów dla
młodego widza. W repertuarze zaplanowano następujące seanse: 

• 8.30 - PRZYGODA NELLY - wiek 9+ 
• 10.30 - BASIA 2 - wiek 4+ 
• 11.30 - BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI. PIERWSZA TAJEMNICA - 

wiek 7+ .

PRZYGODA NELLY     
Niemcy 2017, 97 min. 
Lato,  wszyscy  wybierają  się  na  wspaniałe  wakacje,  tylko  Nelly  musi  jechać  z  rodzicami
do Rumunii  i  od początku nie  jest  tak,  jak sobie  wymarzyła.  Do tego okazuje się,  że  nie  jest
to zwykły, rodzinny wyjazd. Tata nadal jest w pracy! Jakby tego było mało, nikt nie uprzedził Nelly,
że  mają  się  tu  wkrótce  przeprowadzić.  Czy  może  być  gorzej?  Może  –  dziewczynka  ucieka!
To, co z początku groźne, szybko staje się początkiem fascynującej przygody, która uświadamia,
że pozory mogą mylić i czasem warto przedefiniować swoje priorytety. 

BASIA 2 

http://www.emcek.pl/index.php/kino_rejs/repertuar/filmy/przygoda_nelly3
http://www.emcek.pl/index.php/kino_rejs/repertuar/filmy/basia_2


Polska 2019, 45 min. 
Basia to pięcioletnia bohaterka, która jest bliska każdemu przedszkolakowi. Jej przygody znane są
wielbicielom  serii  książek,  a  od  zeszłego  roku  także  kinomanom.  Basia  ma  charakterek,
pluszowego przyjaciela Miśka Zdziśka, uwielbia żelki i ubrania w paski. Codziennie wymyśla coś
nowego – dziś chce zostać baletnicą, a jutro treserką dzikich zwierząt. W świecie Basi wszystko jest
przygodą – nauka piruetów, wspólne gotowanie czy zakupy w supermarkecie. Z Basią nie można
się nudzić! 

BIURO     DETEKTYWISTYCZNE        LASSEGO     I     MAI.     PIERWSZA     TAJEMNICA   
Szwecja 2018, 95 min. 
Lasse i Maja jeszcze się nie znają, a Biuro Detektywistyczne nawet nie marzy się nieśmiałemu
samotnikowi  i  zbuntowanej  dziewczynce.  On  jest  wzorowym uczniem,  a  ona  nową uczennicą
w szkole w Valleby. W poprzednich seriach młodzi widzowie śledzili detektywistyczne przygody
pary przyjaciół. Teraz dowiemy się, jak to się zaczęło. 

Przyjmowane są zgłoszenia od grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych. 
Wszystkie bilety w cenie 10,00 zł. Opiekunowie grup liczących powyżej 15 osób bezpłatnie. 
Ilość miejsc w kinie: 84 
Rezerwacja biletów: tel. 59 -843-54-34, 507 846 243.

5. Polska Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku:
• otwarte próby do koncertu, koncert edukacyjny dla dzieci i młodzieży.

http://www.emcek.pl/index.php/kino_rejs/repertuar/filmy/biuro_lassego_i_mai_pierwsza_tajemnica

