
Kalendarz imprez sportowo – rekreacyjnych
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie na rok 2015 

Data Nazwa imprezy Miejsce Charakterystyka Organizator/
Współorganizator Zasięg

Styczeń - 
grudzień 

Indywidualne zajęcia nauki pływania 
dla dzieci Pływalnia

Zajęcia nauki pływania mają na celu zapoznanie 
uczestników  ze środowiskiem wodnym, przełamanie 
wszelkich barier, lęku, nabycie elementarnych 
umiejętności pływackich. Przygotowanie do 
samodzielnego pływania i doskonalenia umiejętności.

MOSiR Włodawa regionalna

Indywidualne zajęcia nauki pływania 
dla dorosłych Pływalnia MOSiR Włodawa regionalna

Grupowe zajęcia nauki pływania dla 
dzieci Pływalnia MOSiR Włodawa regionalna

Grupowe zajęcia nauki pływania dla 
dorosłych Pływalnia MOSiR Włodawa regionalna

Zajęcia szkółki piłkarskiej dla dzieci Hala sportowa 
MOSiR

Uczestnikami zajęć są osoby z rocznika 2005 i młodsze. 
Dzieci poprzez różnego rodzaju gry i zabawy wyrabiają 
podstawowe cechy motoryczne jak szybkość, zwinność, 
wytrzymałość. Zapoznają się z podstawowymi 
przepisami gry w piłkę nożną oraz uczą się 
podstawowych elementów piłkarskich.

MOSiR Włodawa regionalna

Zajęcia szkółki tenisa stołowego Hala sportowa 
MOSiR

Prowadzenie zajęć szkółki tenisa stołowego ma na celu 
kształtowanie i doskonalenie harmonijnego rozwoju 
fizycznego dzieci i młodzieży, wdrażanie do „zdrowego” 
współzawodnictwa, popularyzację i upowszechnienie 
sportów indywidualnych i drużynowych. Poprzez 
prowadzenie zajęć chcemy zachęcić uczniów do udziału 
w imprezach rekreacyjnych i sportowych.

MOSiR Włodawa regionalna

Zajęcia rekreacyjno – sportowe 
,,Gimnastyka – nowoczesne formy 
ruchu przy muzyce”

Hala sportowa 
MOSiR

Prozdrowotny fitness skierowany do osób w różnym 
wieku. Zajęcia poprowadzone są w sposób 
umożliwiający wdrożenie się i rozpoczęcie zabawy z 
fitnessem każdemu kto nigdy wcześniej nie ćwiczył i nie 
miał do czynienia z tego typu aktywnością ruchową. 
Zapewniamy opiekę instruktora z dużym 
doświadczeniem w prowadzeniu zajęć ruchowych. 
Instruktor dostosowuje rodzaj ćwiczeń do możliwości 
ćwiczących. Wykorzystywane są wszelkie formy 
aktywności ruchowej takie jak: stretchingu, pilates, 
elementy tańca, ćwiczenia z przyrządami i bez, 
ćwiczenia w sali i na basenie

MOSiR Włodawa regionalna



Styczeń Młodzieżowa Liga Siatkówki Hala sportowa 
MOSiR

Cykl meczy odbywających się w weekendy, mecze 
rozgrywane systemem „każdy z każdym”.
Celem organizacji ligi jest popularyzacji piłki siatkowej 
wśród młodzieży powiatu włodawskiego. Umożliwienie i 
prowadzenie rywalizacji pomiędzy drużynami grającymi 
w piłkę siatkową oraz wyłonienie zwycięscy.

MOSiR Włodawa powiatowa

Styczeń - 
marzec Liga Siatkówki Mężczyzn Hala sportowa 

MOSiR

Cykl meczy odbywających się w weekendy, mecze 
rozgrywane systemem „każdy z każdym”.
Celem organizacji ligi jest popularyzacja piłki siatkowej 
wśród mieszkańców powiatu włodawskiego. 
Umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy 
amatorskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową oraz 
wyłonienie zwycięzcy.

MOSiR Włodawa powiatowa

Styczeń- 
maj Szkolna Liga Pływacka Pływalnia 

MOSiR

Skierowana do młodzieży szkolnej. Głównym celem 
organizacji imprezy jest propagowanie pływania,
wyłonienie najlepszych pływaków, propozycja 
aktywnego wypoczynku dla poprawy osobistej 
sprawności i własnego zdrowia, dobra zabawa w formie 
współzawodnictwa rówieśników, promocja miasta oraz 
ośrodka

MOSiR Włodawa regionalna

FERIE ZIMOWE 
02.02.15 – 15.02.15

Luty Zajęcia z tenisa stołowego 

Hala sportowa 
MOSiR

Aktywne spędzanie czasu wolnego podczas ferii 
zimowych. Kształtowanie i rozwijanie cech 
motorycznych, szybkości, siły, wytrzymałości, 
koordynacji ruchowej. Zajęcia mają na celu również 
kształtowanie śmiałości i odwagi. Przestrzeganie zasad 
współdziałania w grupie.

MOSiR Włodawa regionalnaZajęcia piłki nożnej 

Zajęcia Tenisa ziemnego

Intensywny kurs nauki pływania Pływalnia 
MOSiR

Zajęcia nauki pływania mają na celu zapoznanie 
uczestników  ze środowiskiem wodnym, przełamanie 
wszelkich barier, lęku, nabycie elementarnych 
umiejętności pływackich. 

MOSiR Włodawa regionalna

Młodzieżowy Turniej Trójek 
Siatkarskich

Hala sportowa 
MOSiR

Turniej skierowany do młodzieży szkolnej 
Gimnazjalistów i Licealistów.
Celem turnieju jest promocja piłki siatkowej wśród 
młodzieży oraz umożliwienie udziału w atrakcyjnej 
formie czynnego wypoczynku i sportowej rywalizacji w 
czasie wolnym od zajęć szkolnych. 

MOSiR Włodawa regionalna

Turniej tenisa stołowego Hala sportowa 
MOSiR

Turniej rozegrany zostanie w kat. skrzatów, żaków, 
młodzików, kadetów, juniorów i open. Głównym celem 



turnieju jest aktywne spędzanie czasu wolnego podczas 
ferii zimowych, popularyzacja tenisa stołowego wśród 
dzieci, młodzieży, osób dorosłych, rozwijanie ich 
zainteresowań poprzez sport.

MOSiR Włodawa regionalna

Turniej piłki nożnej dzieci z rocznika 
2005 i młodszych

Hala sportowa 
MOSiR

Turniej skierowany do dzieci z rocznika 2005 i 
młodszych mający na celu
- popularyzację halowej piłki nożnej wśród dzieci
- wyłonienie mistrzowskiej drużyny
-rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez sport 
- eksponowanie zasad „Fair Play” w sporcie.

MOSiR Włodawa lokalna

Turniej Piłkarski kl. V-VI szkół 
podstawowych

Hala sportowa 
MOSiR

Turniej skierowany do uczniów klas V-VI szkół 
podstawowych mający na celu zapewnienie aktywnego 
wypoczynku podczas ferii zimowych.

MOSiR Włodawa regionalna

marzec

Turniej Piłki Nożnej – rozpoczęcie 
sezonu ORLIK Boiska ORLIK

Turniej skierowany do osób dorosłych 18+ Mający na 
celu popularyzację piłki nożnej, zachęcenie do czynnego 
uprawiania tej dyscypliny sportowej.

MOSiR Włodawa regionalna

Wiosenny Turniej Piłki Nożnej 
Gimnazjalistów Boiska ORLIK

Celem organizacji turnieju jest popularyzacja piłki 
siatkowej oraz organizacja alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego wśród dorosłych.

MOSiR Włodawa regionalna

kwiecień

Zajęcia rekreacyjno – sportowe 
przedszkolaków

Hala Sportowa 
MOSiR

Kontynuacja zajęć sportowo – rekreacyjnych 
przedszkolaków. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw 
ogólnorozwojowych. Kształtują one sprawność całego 
ciała, zmysł równowagi, koordynację ruchów, zwinność, 
harmonię i precyzję, a także poczucie bezpieczeństwa 
dziecka. Zajęcia sportowe pokazują, że z ruchu i 
współzawodnictwa można czerpać radość, uczą 
wytrwałości i systematyczności w dążeniu do celu, 
kształtują poczucie współodpowiedzialności, 
umiejętność przegrywania i doskonalenia się, 
pokonywania własnej słabości i wiary w siebie, 
podejmowania decyzji i dokonywania wyborów.

MOSiR Włodawa lokalna

Wielkanocny Turniej Tenisa 
Stołowego

Hala sportowa 
MOSiR

Turniej rozegrany zostanie w kat. skrzatów, żaków, 
młodzików, kadetów, juniorów i open. Głównym celem 
turnieju jest popularyzacja tenisa stołowego wśród 
dzieci, młodzieży, osób dorosłych, rozwijanie ich 
zainteresowań poprzez sport oraz aktywne spędzenie 
czasu wolnego

MOSiR Włodawa regionalna

Młodzieżowy Turniej Trójek 
Siatkarskich

Hala sportowa 
MOSiR

Turniej skierowany do młodzieży szkolnej 
Gimnazjalistów i Licealistów.
Celem turnieju jest promocja piłki siatkowej wśród 
młodzieży oraz umożliwienie udziału w atrakcyjnej 
formie czynnego wypoczynku i sportowej rywalizacji w 

MOSiR Włodawa regionalna



czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Maj

Polska Biega Stadion Miejski
Ogólnopolska impreza mająca na celu popularyzację 
biegania jako formy rekreacji fizycznej, propagowanie 
zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu oraz 
promocję miasta.

MOSiR Włodawa

ogólnopolska

Turniej Piłki Plażowej
Boisko do 

plażowej piłki 
siatkowej

Celem organizacji turnieju jest promocja piłki siatkowej 
plażowej, współzawodnictwa, organizacji czasu wolnego 
oraz promocji ośrodka wśród mieszkańców miasta i 
okolic.

MOSiR Włodawa lokalna

Czerwiec
Spływ kajakowy Rzeka 

Włodawka

Impreza o charakterze rekreacyjnym mająca na celu 
popularyzację  spływów kajakowych wśród młodzieży 
szkolnej oraz promocję walorów turystyczno – 
krajoznawczych.

MOSiR Włodawa/ 
UKS MOSiR 

Włodawa
lokalna

Turniej Piłki Nożnej – zakończenie 
szkółki piłkarskiej Stadion Miejski

Turniej organizowany dla dzieci uczęszczających na 
zajęcia szkółki piłkarskiej MOSiR oraz szkółki 
piłkarskiej UKS MOSiR Włodawa.

MOSiR 
Włodawa/UKS 

MOSiR Włodawa
lokalna

WAKACJE

Lipiec
sierpień

Gry i zabawy sportowe, nauka gry w 
siatkówkę, gry i zabawy piłkarskie, 
nauka gry w tenisa ziemnego, nauka 
gry w koszykówkę, nauka gry w tenisa 
stołowego, gry i zabawy ruchowe

Hala sportowa 
MOSiR

Boiska ORLIK

Gry i zabawy mają na celu zapewnienie uczniom 
możliwości aktywnego uczestnictwa w zajęciach 
zgodnych z ich zainteresowaniami. Wdrażanie zasad 
współdziałania zespołu w czasie gry, kształtowanie 
umiejętności indywidualnych i zespołowych. 
Podniesienie poziomu sprawności fizycznej dzieci oraz 
młodzieży – poprawa umiejętności szybkościowych, 
wytrzymałościowych, siłowych, koordynacyjnych, 
zręcznościowych. Kształtowanie umiejętności 
przestrzegania zasad fair play.

MOSiR Włodawa lokalna

Turniej piłkarski dzikich drużyn Boiska ORLIK

Mający na celu wyłonienie najlepszej drużyny wśród 
gimnazjalistów. Popularyzację gry w piłkę nożną wśród 
uczniów gimnazjum - jako jednej z form aktywnego 
spędzania wolnego czasu, integracja młodzieży 
gimnazjalnej.

MOSiR Włodawa lokalna

Wakacyjny Turniej Tenisa stołowego Hala sportowa 
MOSiR

Turniej rozegrany zostanie w kat. skrzatów, żaków, 
młodzików, kadetów, juniorów i open. Głównym celem 
turnieju jest popularyzacja tenisa stołowego wśród 
dzieci, młodzieży, osób dorosłych, rozwijanie ich 
zainteresowań poprzez sport oraz aktywne spędzenie 
czasu wolnego.

MOSiR Włodawa regionalna



Młodzieżowy Turniej  Plażowej Piłki 
Siatkowej 

Boisko do 
plażowej piłki 

siatkowej

Celem organizacji turnieju jest promocja piłki siatkowej 
plażowej, współzawodnictwa, organizacji czasu wolnego 
oraz promocji ośrodka wśród mieszkańców miasta i 
okolic.

MOSiR Włodawa lokalna

Spływ kajakowy – rozpoczęcie 
wakacji

Rzeka 
Włodawka

Uczestnikami spływu będą Gimnazjaliści uczęszczający 
do szkółek UKS MOSiR Włodawa. Organizacja spływu 
ma na celu upowszechnienie innych form aktywnego 
wypoczynku, zapoznanie z przyrodą oraz walorami 
turystyczno – krajoznawczymi. Propagowanie i promocja 
aktywnej turystyki.

MOSiR 
Włodawa/UKS 

MOSiR Włodawa

lokalna

Spływ kajakowy – zakończenie 
wakacji

Rzeka 
Włodawka

Uczestnikami spływu będą Gimnazjaliści uczęszczający 
do szkółek UKS MOSiR Włodawa. Organizacja spływu 
ma na celu promocję i poznanie walorów 
krajoznawczych, popularyzację szlaków kajakowych, 
propagowanie turystyki kajakowej jako formy 
aktywnego wypoczynku na łonie przyrody.

MOSiR Włodawa/ 
UKS MOSiR 

Włodawa

lokalna

wrzesień

Turniej Orlika o Puchar Premiera Boiska ORLIK

Organizatorem turnieju, na zlecenie Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, jest Szkolny Związek Sportowy. 
Rozgrywany na 4 szczeblach: eliminacje: gminne i 
wojewódzkie, finał wojewódzki i ogólnopolski.
Turniej jest organizowany oddzielnie dla drużyn 
dziewcząt i chłopców, w dwóch kategoriach wiekowych:
• 10-11 lat (roczniki 2002 - 2003)
• 12-13 lat (roczniki 2000 - 2001)
Celem organizacji Turnieju jest promowanie wśród 
dzieci  sportowej aktywności i zasad gry fair play, 
aktywizacja lokalnych społeczności oraz zachęta do 
wspólnego organizowania różnorodnych działań 
sportowych na obiektach wybudowanych w ramach 
programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

MOSiR Włodawa/ 
UKS MOSiR 

Włodawa

ogólnopolska

Nabór do szkółki piłkarskiej Hala sportowa 
MOSiR Uczestnikami zajęć są osoby z rocznika 2004 i młodsze. 

Dzieci poprzez różnego rodzaju gry i zabawy wyrabiają 
podstawowe cechy motoryczne jak szybkość, zwinność, 
wytrzymałość. Zapoznają się z podstawowymi 
przepisami gry w piłkę nożną oraz uczą się 
podstawowych elementów piłkarskich tj.: przyjęcie i 
podanie piłki wewnętrzną częścią stopy, prowadzenie 
piłki, przyjęcie i podanie piłki zewnętrzną częścią stopy, 
strzał na bramkę z prostego podbicia, uderzenie piłki 

MOSiR Włodawa regionalna



głową.

Nabór do szkółki tenisa stołowego Hala sportowa 
MOSiR

Prowadzenie zajęć szkółki tenisa stołowego ma na celu 
kształtowanie i doskonalenie harmonijnego rozwoju 
fizycznego dzieci i młodzieży, wdrażanie do „zdrowego” 
współzawodnictwa, popularyzację i upowszechnienie 
sportów indywidualnych i drużynowych. Poprzez 
prowadzenie zajęć chcemy zachęcić uczniów do udziału 
w imprezach rekreacyjnych i sportowych.

MOSiR Włodawa regionalna

Nabór do szkółek Pływackich

Zajęcia nauki pływania mają na celu zapoznanie 
uczestników  ze środowiskiem wodnym, przełamanie 
wszelkich barier, lęku, nabycie elementarnych 
umiejętności pływackich.
Przygotowanie do samodzielnego pływania i 
doskonalenia umiejętności.

MOSiR Włodawa regionalna

Turniej  Plażowej Piłki Siatkowej 
Boisko do 

plażowej piłki 
siatkowej

Celem organizacji turnieju jest promocja piłki siatkowej 
plażowej, współzawodnictwa, organizacji czasu wolnego 
oraz promocji ośrodka wśród mieszkańców miasta i 
okolic.

MOSiR Włodawa lokalna

11.10.2015 XVI Bieg Sobiborski Trasa Sobibór -
Włodawa

Bieg główny organizowany na trasie Sobibór – Włodawa 
w kategoriach: open kobiet, open mężczyzn, open 
mężczyzn niepełnosprawnych na wózkach  zwykłych, 
open kobiet  niepełnosprawnych na wózkach  zwykłych.
Biegi szkolne organizowane miejskimi ulicami.
Impreza ma na celu uczczenie pamięci ofiar byłego 
hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze, edukację 
historyczną, popularyzację biegania jako najbardziej 
dostępnej formy ruchu, promocję walorów turystycznych 
i przyrodniczych Włodawy i okolic, podniesienie 
poziomu biegania i poszerzenie oferty sportowej 
rywalizacji.

MOSiR Włodawa ogólnopolska

październik Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Tymbarku

Boiska ORLIK W turnieju udział biorą chłopcy i dziewczęta z rocznika 
2003 i młodsze. Turniej rozgrywany będzie na szczeblu 
gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. 
Organizacja turnieju ma na celu:
a) Wyłonienie zwycięzców w kategorii chłopców 
i dziewczynek urodzonych  od dnia 1 stycznia 2003 roku 
i młodszych. 
b) Wyłonienie najzdolniejszych piłkarek i piłkarzy z 
rocznika 2003.

MOSiR Włodawa/ 
UKS MOSiR 

Włodawa

ogólnopolska



c) Promowanie piłki nożnej dzieci, zasad Fair Play oraz 
programu Respect, wychowania poprzez sport, 
kształtowanie zdrowego stylu życia, oraz aktywizację 
lokalnych środowisk sportowych.  

Turniej piłki nożnej Gimnazjalistów Boiska ORLIK Mający na celu wyłonienie najlepszej drużyny wśród 
gimnazjalistów.

MOSiR Włodawa lokalna

listopad 

Liga Siatkówki Mężczyzn Hala sportowa 
MOSiR

Cykl meczy odbywających się w weekendy, mecze 
rozgrywane systemem „każdy z każdym”.
Celem organizacji ligi jest popularyzacji piłki siatkowej 
wśród mieszkańców powiatu włodawskiego. 
Umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy 
amatorskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową oraz 
wyłonienie zwycięscy.

MOSiR Włodawa regionalna

Młodzieżowa Liga Siatkówki Hala sportowa 
MOSiR

Cykl meczy odbywających się w weekendy, mecze 
rozgrywane systemem „każdy z każdym”.
Celem organizacji ligi jest popularyzacji piłki siatkowej 
wśród młodzieży powiatu włodawskiego. Umożliwienie i 
prowadzenie rywalizacji pomiędzy drużynami grającymi 
w piłkę siatkową oraz wyłonienie zwycięscy.

MOSiR Włodawa regionalna

grudzień Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Hala sportowa 
MOSiR

Turniej rozegrany zostanie w kat. skrzatów, żaków, 
młodzików, kadetów, juniorów i open. Głównym celem 
turnieju jest popularyzacja tenisa stołowego wśród 
dzieci, młodzieży, osób dorosłych, rozwijanie ich 
zainteresowań poprzez sport, aktywne spędzenie czasu 
wolnego, wdrażanie zasad współzawodnictwa oraz zasad 
gry fair play.

MOSiR Włodawa regionalna

Dyrektor
    MOSiR Włodawa
     Janusz Urbański


