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KRÓTKIE STRESZCZENIE PROJEKTÓW WYBRANYCH POD GŁOSOWANIE

ŁUKTA

Lp.

Nazwa projektu

1

Oswajamy roboty

2

Amatorska Liga piłki
siatkowej

3
4
5
6

7

Joga kundala i
śmiechoterapia
Planszowa Noc
Przebojów
Rekreacyjne miejsce
spotkań dzieci i rodziców
Warsztaty z nowości
technologicznych

Lokalizacja

Krótki opis propozycji projektu

GOK Łukta

Cykl zajęć z robotyki i automatyki rozwijające logiczne myślenie.
Zajęcia przewidziane dla dwóch grup wiekowych 6-8 lat i 8+

Hala sportowa
w Łukcie

GOK Łukta
GOK w Łukcie
Plac przy GOK w
Łukcie
GOK Łukta

Warsztaty rękodzielnicze
GOK Łukta

8

9

Warsztaty teatralne dla
dorosłych

GOK Łukta

Plener Kulturalny
Gmina Łukta

10

Zielono mi i spokojnie,
zielono mi i radośnie

Gmina Łukta

Łukta

Projekt przewiduje realizację amatorskiej ligi siatkowej w formie
cotygodniowych zawodów. Liga rozgrywana będzie raz w
tygodniu w godzinach popołudniowych. W rozgrywkach
uczestniczyć będą osoby w wieku 16+. Za udział przewidziane
puchary oraz pamiątkowe dyplomy.
Zajęcia jogi oraz śmiechoterapia. Projekt przewiduje realizację
zajęć 1 raz w tygodniu. Każde zajęcia potrwają ok. 2h.
Zakup gier planszowych oraz organizacja Turnieju planszówek
oraz Bingo. Za zwycięstwo przewidziane nagrody.
Zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci np. : huśtawka,
domek, drabinka.
Zajęcia w szczególności przeznaczone dla młodzieży. Podczas
warsztatów uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie
zbudować drukarkę 3D, która po zakończeniu projektu służyć
będzie mieszkańcom Łukty.
Projekt polega na organizacji warsztatów rękodzielniczych dla
mieszkańców Łukty. Wykorzystywane będą różne techniki oraz
narzędzia. Zajęcia odbywać się będą cyklicznie raz w tygodniu.
Warsztaty dla dorosłych i starszej młodzieży. Celem zajęć jest
utworzenie grupy teatralnej, która pracować będzie nad
przedstawieniem.
Kontynuacja Pleneru Artystycznego w Taborzu. Podczas
pleneru zorganizowane zostaną animacje i zabawy dla dzieci,
występy artystów i zespołów muzycznych. Zorganizowane
zostanie ognisko.
Poprawa estetyki wsi. Projekt polega na upiększeniu Łukty
poprzez nasadzenia kwiatów w kolorowych skrzynkach.
Ponadto dokupione zostaną kosze na śmieci oraz ławka
służąca mieszkańcom do odpoczynku.
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