
PROGRAM FERII ZIMOWYCH
FERIE Z MOSiR-em

02.02.2015 – 15.02.2015 r.

By nie spędzić nadchodzących ferii przed telewizorem i komputerem, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji we Włodawie zaprasza dzieci i młodzież do skorzystania z oferty zajęć przygotowanych 
na ten okres.

Miłośnikom pływania przygotowaliśmy specjalną promocję „BASEN ZA ZŁOTÓWKĘ” 
Bilet wstępu na pływalnię dla dzieci i młodzieży szkolnej od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 
– 15.00 – 1 zł/godz./os. (dopłaty za przekroczenie czasu – zgodnie z cennikiem ośrodka).

Miłośnikom gier zespołowych wprowadziliśmy promocję na wynajem hali sportowej 
i obniżyliśmy cenę do 20 zł/godz.

INTENSYWNY KURS NAUKI PŁYWANIA 
w terminie 02.02.15 – 06.02.15 r. i 09.02.15 – 13.02.15 r.
10 godzinnych zajęć = 50 zł/os. (po zgromadzeniu grupy min 8 os.)

Zajęcia przedpołudniowe:
10.00 – 11.00 dzieci 5-6 lat (kl. 0 – I)
11.00 – 12.00 dzieci 7-8 lat (kl. II – III)
12.00 – 13.00 dzieci 9-10 lat (kl. IV – V)

Zajęcia popołudniowe:
15.00 – 16.00 dzieci 5-6 lat (kl. 0 – I)
16.00 – 17.00 dzieci 7-8 lat (kl. II – III)
17.00 – 18.00 dzieci 9-10 lat (kl. IV – V)
(warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego)

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE

I tydzień ferii
02.02.15 r. godz.  10.00 – 12.00 zajęcia piłkarskie

          12.00 – 13.00 zajęcia tenisa ziemnego 
                                 (nauka podstawowych elementów tenisa ziemnego)
          13.00 – 15.00 zajęcia tenisa stołowego

03.02.15 r. godz.  10.00 Młodzieżowy Turniej Trójek Siatkarskich 

04.02.15 r. godz.  10.00 – 12.00 zajęcia piłkarskie
          12.00 – 13.00 zajęcia tenisa ziemnego
          13.00 – 15.00 zajęcia tenisa stołowego

05.02.15 r. godz.  10.00 Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej 

06.02.15 r. godz.  10.00 – 12.00 zajęcia piłkarskie
          12.00 – 13.00 zajęcia tenisa ziemnego
          13.00 – 15.00 zajęcia tenisa stołowego



II tydzień ferii

09.02.15 r. godz.  10.00 – 12.00 zajęcia piłkarskie
          12.00 – 13.00 zajęcia tenisa ziemnego
          13.00 – 15.00 zajęcia tenisa stołowego

10.02.15 r. godz.  10.00 Turniej Tenisa Stołowego 

11.02.15 r. godz.  10.00 – 12.00 zajęcia piłkarskie
          12.00 – 13.00 zajęcia tenisa ziemnego
          13.00 – 15.00 zajęcia tenisa stołowego

12.02.15 r. godz.  10.00 Turniej Piłkarski dzieci z rocznika 2005 i młodszych
          13.00 Turniej Piłkarski kl. V-VI szkoły podstawowe

13.02.15 r. godz.  10.00 – 12.00 zajęcia piłkarskie
          12.00 – 13.00 zajęcia tenisa ziemnego
          13.00 – 15.00 zajęcia tenisa stołowego

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


