
MiniMALe możesz znaleźć w placówkach Domu Kultury „Włochy”, są dla Ciebie dostępne
w wyznaczonych miejscach, dniach i godzinach z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Jak to zrobić?
To proste! Wystarczy, że napiszesz lub zadzwonisz 
do koordynatora MiniMali i odpowiesz na kilka pytań: 
jakie wydarzenie, kiedy, dlaczego i dla kogo chciałbyś 
zorganizować. Zapraszamy!

Co musisz wiedzieć?
PPrzestrzenie MiniMALi udostępniamy bezpłatnie, 
jeśli jesteś mieszkańcem Dzielnicy Włochy i chcesz zrobić 
coś dla innych, np. zorganizować spotkanie, warsztat, 
koło zainteresowań lub inne działanie.

Działania/wydarzenia w MiniMalach możesz 
organizować jednorazowo lub cyklicznie.

Wszystkie aktywności organizowane w MiniMalach 
są są bezpłatne i dostępne dla społeczności lokalnej.

Jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią, a chcesz zorganizować 
wydarzenie, zgłoś się do nas z opiekunem.

Koordynator czuwa nad kalendarzem dostępności 
MiniMali i służy pomocą organizacyjną. 
W ciągu 2 dni roboczych postara się odpowiedzieć, 
cczy interesujący Cię termin jest wolny i jak może pomóc 
w realizacji Twojego pomysłu.

Miejsce Otwarte MiniMAL Dom Kultury „Włochy”
ul. Bolesława Chrobrego 27
    Sala Galeryjna, mieści do 20 osób, ma stoliki i krzesła
    Poniedziałek 10.00 – 14.00
    Sala 06, mieści do 10 osób,
    zlokalizowana w części piwniczej Domu Kultury „Włochy”, 
    b    bez dostępu windy, dysponuje stołami i ławami do siedzenia, 
    używana głównie na zajęcia rękodzieła
    Piątek 16.00 – 18.00
Koordynator: Małgorzata Strzelecka
tel. 508 660 472, mstrzelecka@dkwlochy.pl

Miejsce Otwarte MiniMAL Artystyczny Dom Animacji 
– filia Domu Kultury „Włochy”, ul. Ks. Juliana Chrościckiego 14
    Sala animacji, zlokalizowana na II piętrze,
    bez dostępu do windy, mieści do 10 osób
    Środa 15.00 – 19.00
    Sala kolumnowa zlokalizowana na parterze lub sala animacji,
    zlo    zlokalizowana na II piętrze, bez dostępu do windy, mieści do 10 osób
    Czwartek 10.00 – 17.00
Koordynator: Małgorzata Strzelecka 
tel. 508 660 472, mstrzelecka@dkwlochy.pl

Miejsce Otwarte MiniMAL
Okęcka Sala Widowiskowa Domu Kultury Włochy, 
ul. 1 Sierpnia 36a
    Sala na II piętrze, mieści do 30 osób, ma stoliki i krzesła
    Poniedziałek 15.00 – 18.00
    Piątek 10.00 – 15.00
KKoordynator: Iwona Olszewska - Cypelt
tel. 22 868 02 01, iolszewska@dkwlochy.pl

                                    MiniMALne zasady:
1. Pamiętaj, jesteś odpowiedzialny za miejsce, w którym odbywa się wydarzenie, dbaj o porządek, czystość i bezpieczeństwo.
2. Realizowane wydarzenia nie mogą mieć charakteru komercyjnego, politycznego, religijnego, wykluczającego społecznie.
3. W MiniMalach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowy i nikotynowych, spożywania napojów alkoholowych
oraz przyjmowania środków psychoaktywnych.
4. Szanujemy każdego człowieka, jego czas, wolność wypowiedzi i ekspresję.


