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PLAN PRACY PLACÓWKI
SALON LITERACKI ORIONA
Zapraszamy do śledzenia strony Związek Literatów Polskich Oddział Bydgosko-Torński na
portalu społecznościowym Facebook oraz do aktywnego uczestnictwa.
Relacje z dotychczasowych spotkań dostępne są na kanale Youtube użytkownika Jan Skonieczka.

Konkursy plastyczne dla dorosłych pt. „Widok z mojego okna” i „Budynku BSM” z
okazji Jubileuszu 130 – lecia BSM (Kasia)
Zrób zdjęcie, bądź zeskanuj swoją pracę plastyczną. Format pracy A4 lub A3. Technika
dowolna. Wpisz swoje dane (Imię, nazwisko, wiek, telefon, adres mailowy) i wyślij ją do nas
na adres mailowy: orionbsm@gmail.com. W tytule wiadomości wpisz „Kasia”. Pracę należy
zachować do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Laureatów konkursów powiadomimy drogą telefoniczną lub mailem.

Konkursy i zadania plastyczne dla dzieci (Monika)
Zrób zdjęcie, bądź zeskanuj swoją pracę plastyczną. Wpisz swoje dane (Imię, nazwisko, wiek,
telefon, adres mailowy) i wyślij ją do nas na adres mailowy: orionbsm@gmail.com. W tytule
wiadomości wpisz „Monika”. Pracę należy zachować do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Laureatów konkursów powiadomimy drogą telefoniczną lub mailem.
Szczegóły konkursów na plakatach w dziale Domy Kultury.

Konkurs literacki dla dzieci i dorosłych z okazji Jubileuszu 130- lecia BSM (Sylwek)
Wyślij do nas swój wiersz lub opowiadanie na temat „Spółdzielnia mój dom” na adres
mailowy: orionbsm@gmail.com. Wpisz swoje dane (imię, nazwisko, telefon i adres mailowy).
W tytule wiadomości wpisz „Sylwek”
Laureatów konkursu powiadomimy drogą telefoniczną lub mailem.
Szczegóły konkursu na plakacie w dziale Domy Kultury.

Porady dotyczące sprzętu elektronicznego (komputer, smartphone) (Łukasz)
Jeśli masz problem z wyszukaniem informacji w Internecie, obsługi przeglądarki internetowej
lub inne, w miarę możliwości postaram się Tobie pomóc. Wyślij swoje pytanie na adres
mailowy: orionbsm@gmail.com wpisując w tytule wiadomości „Łukasz” lub zadzwoń pod
numer telefonu 696 002 921 (poń-pt. 1200 - 1800).

Zajęcia gimnastyczne dla seniorów (Krystyna)
Jeśli chcesz otrzymać od nas film instruktażowy z zestawem ćwiczeń dla seniorów wyślij do nas
wiadomość na adres mailowy: arkabsm@gmail.com wpisując w tytule wiadomości „Krystyna”.
Film jest przeznaczony tylko i wyłącznie do użytku własnego i niekomercyjnego.

Porady dotyczące roślin doniczkowych (Jurek)
Wyślij do nas wiadomość na adres mailowy: arkabsm@gmail.com wpisując w tytule wiadomości
„Jurek” lub zadzwoń pod numer 696 002 921 (poń-pt. 1200 - 1800).

Zagadki, rebusy i łamigłówki
Planujemy od czasu do czasu pobudzić nasze umysły do aktywności dlatego też będziemy
zamieszczać różnego rodzaju łamigłówki za równo dla dzieci jak i dla dorosłych.

