
              KALENDARZ IMPREZ MOSiR 2019r.
NAZWA IMPREZY DATA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR OSOBA

UPOWAŻNIONA DO
KONTAKTU

CHARAKTERYSTYKA IMPREZY

STYCZEŃ

Zajęcia szkółki 
piłkarskiej dla dzieci

2 stycznia
31 grudnia
2019 r.

Hala sportowa 
MOSiR

MOSiR we Włodawie     
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

      Jacek Chęć

tel. (82) 5722584
Uczestnikami zajęć są dzieci ze szkół 
podstawowych. Zajęcia prowadzone są 
w formie zabaw i gier.

Zajęcia szkółki tenisa 
stołowego

2 stycznia 
31 grudnia 
2019r.

Hala sportowa 
MOSiR

MOSiR we Włodawie   ul.
Szkolna 4                 22-200
Włodawa

   Jacek Chęć

tel. (82) 5722584

Celem zajęć jest kształtowanie i 
doskonalenie harmonijnego rozwoju 
fizycznego dzieci i młodzieży.

Indywidualne zajęcia 
nauki pływania dla 
dzieci

4 stycznia 
19 grudnia 
2019r.

Pływalnia

MOSiR we Włodawie 
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

   Jacek Chęć

tel. (82) 5722584

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

Indywidualne zajęcia 
nauki pływania dla 
dorosłych

4 stycznia 
19 grudnia 
2019r.

Pływalnia MOSiR we Włodawie 
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

   Jacek Chęć

tel. (82) 5722584

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



Noworoczny turniej 
Tenisa Stołowego

19 styczeń     
2019r. Hala sportowa 

MOSiR
MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć

tel. (82)5722584

 

Turniej rozegrany zostanie w kat. 
skrzatów, żaków, młodzików. Głównym 
celem turnieju jest  popularyzacja tenisa 
stołowego wśród dzieci i młodzieży, a 
także rozwijanie ich zainteresowań 
sportowych.

Liga Siatkówki Mężczyzn

 06.styczeń
30.marzec.
2019r.

Hala sportowa 
MOSiR

MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa  Jacek Chęć

 tel. (82) 5722584

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.

Młodzieżowa Liga 
Siatkówki

LUTY

„Superpływak”

 02.luty                   
29.marzec.            
2019r. 

Pływalnia MOSiR
Włodawa

MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

 Jacek Chęć
tel. (82) 5722584

 CEL  AKCJI:
popularyzowanie pływania
propagowanie zdrowego trybu życia
promocja MOSiR Włodawa oraz pływalni 
jako miejsca rekreacji i wypoczynku
uświadomienie roli wody w życiu 
człowieka jako środowiska do uprawiania 
ćwiczeń fizycznych

Koszykówka Dziewcząt
              

6.luty.               
2019r.

Hala sportowa 
MOSiR

Szkolny Związek 
Sportowy
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć
tel. (82) 5722584

Celem turnieju jest popularyzacja 
koszykówki oraz organizacja 
alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego wśród młodzieży

 Koszykówka Chłopców 
            Igrzyska 7luty               

2019r.

Hala sportowa 
MOSiR

Szkolny Związek 
Sportowy
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć
tel. (82) 5722584

Celem turnieju jest popularyzacja 
koszykówki oraz organizacja 
alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego wśród młodzieży



Walentynki z MOSiR-em   
AQUA  AEROBIK 

13 luty               
2019r.

Pływalnia MOSiR MOSiR we Włodawie ul. 
Szkolna 4
22-200 Włodawa

 Jacek Chęć
tel. (82) 5722584 

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników 
ze środowiskiem wodnym, przełamanie 
wszelkich barier, lęku. Propagowanie 
zdrowego i aktywnego trybu życia.

Ferie z MOSIR-em 11 – 24 lutego 
2019 r. 

Obiekty MOSIR
MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

 Jacek Chęć
tel. (82) 5722584 

Celem organizacji ferii jest aktywne 
spędzanie wolnego czasu przez dzieci w 
wieku szkolnym poprzez kształtowanie 
aktywności ruchowej tj. nauka jazdy na 
łyżwach, nauka pływania, gimnastyka, gra
w piłkę, gra w tenisa stołowego, itd. 
Formy tej aktywności ruchowej pozwalają
na doskonalenie koncentracji, uwagi, 
wytrzymałości i wytrwałości. 

Aktywne spędzenie czasu wolnego dzieci 
szkolnych na świeżym powietrzu.

MARZEC

Otwarty Turniej 
Badmintona 

Marzec 
Hala sportowa 
MOSiR

MOSiR we Włodawie       
ul.Szkolna 4                    
22-200 Włodawa

Jacek Chęć
tel. (82) 5722584 
 

Turniej skierowany do mieszkańców 
Włodawy i okolic. Celem turnieju jest: 
popularyzacja badmintona wśród 
dzieci,młodzieży i dorosłych,wyłonienie 
najlepszych zawodników.

Dzień kobiet - AQUA 
AEROBIK 

8.03.2019r Pływalnia MOSIR
MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82) 5722584 
 

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników 
ze środowiskiem wodnym, przełamanie 
wszelkich barier, lęku. Propagowanie 
zdrowego i aktywnego trybu życia.

Turniej Piłki Nożnej – 
rozpoczęcie sezonu 
ORLIK

Marca
2019 r. Boiska ORLIK

MOSiR we Włodawie 
ul. Szkolna 4                
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82) 5722584 

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

http://mosir.wlodawa.eu/2016/03/8-marca-2016-r-dzien-kobiet-w-mosir-wlodawa/


Zawody pływackie szkół 
podstawowych

Marzec
Pływalnia MOSIR

MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82) 5722584 

CEL  AKCJI:
popularyzowanie pływania,
propagowanie zdrowego trybu życia,
promocja MOSiR Włodawa oraz pływalni 
jako miejsca rekreacji i wypoczynku,
uświadomienie roli wody w życiu 
człowieka również jako środowiska do 
uprawiania  ćwiczeń fizycznych.

KWIECIEŃ

Eliminacje Turnieju 
Ogólnopolskiego w Piłce 
Nożnej Chłopców COCA – 
COLA CUP

Kwiecień Orlik MOSIR
MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82) 5722584 

Turniej mający na celu wyłonienie 
najlepszej drużyny wśród gimnazjalistów, 
popularyzację gry w piłkę nożną wśród 
uczniów gimnazjum jako jednej z form 
aktywnego spędzania czasu wolnego. 
Integracja młodzieży gimnazjalnej.

Wielkanocny Turniej 
Tenisa Stołowego

25 Kwiecień

2019 r.

Boiska ORLIK
MOSiR we Włodawie    
ul. Szkolna 4                    
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584 

Turniej rozgrywany w kategorii skrzatów,
żaków, młodzików, kadetów, juniorów i 
open. Celem organizacji turnieju jest 
popularyzacja tenisa stołowego oraz 
organizacja alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego wśród 
młodzieży.

Zawody pływackie 
Szkół Podstawowych

Kwiecień
Pływalnia MOSIR

MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584 

Cel imprezy:
-Propagowanie pływania,
-Wyłonienie najlepszych pływaków
-Propozycja aktywnego wypoczynku dla  
sprawności osobistej i własnego zdrowia,
-Dobra zabawa w formie 
współzawodnictwa rówieśników,
-Promocja miasta oraz ośrodka

http://mosir.wlodawa.eu/2016/03/eliminacje-turnieju-ogolnopolskiego-w-pilce-noznej-chlopcow-coca-cola-cup/
http://mosir.wlodawa.eu/2016/03/eliminacje-turnieju-ogolnopolskiego-w-pilce-noznej-chlopcow-coca-cola-cup/
http://mosir.wlodawa.eu/2016/03/eliminacje-turnieju-ogolnopolskiego-w-pilce-noznej-chlopcow-coca-cola-cup/


Piłka nożna
Dziewcząt Igrzyska 
Młodzieży

25.04.2018 Boisko Orlik
MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584  

Zawody mające na celu wyłonienie 
najlepszej drużyny wśród młodzieży szkół 
podstawowych, popularyzację gry w piłkę
nożną wśród uczniów jako jednej z form 
aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Integracja młodzieży szkolnej.

Piłka nożna
Chłopców - Igrzyska 
Młodzieży

26.04.2018 Boisko Orlik
MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584 

Zawody mające na celu wyłonienie 
najlepszej drużyny wśród młodzieży szkół 
podstawowych, popularyzację gry w piłkę
nożną wśród uczniów jako jednej z form 
aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Integracja młodzieży szkolnej.

Autokarowe wycieczki 
krajowe

Kwiecień-Wrzesień MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

 

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584 

Impreza o charakterze turystyczno - 
rekreacyjnym mająca na celu 
popularyzację turystyki wśród młodzieży 
szkolnej, osób dorosłych oraz promocję 
walorów turystyczno – krajoznawczych 
kraju.

Rajdy rowerowe

Kwiecień-Wrzesień
dokładne terminy 
uzależnione od 
warunków 
atmosferycznych

Nadbużański szlak 
rowerowy

MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584 

Impreza o charakterze rekreacyjnym 
mająca na celu popularyzację turystyki 
rowerowej wśród młodzieży szkolnej, 
osób dorosłych oraz promocję walorów 
turystyczno – krajoznawczych regionu.

MAJ
Otwarte Sportowe 
Mistrzostwa Powiatu 
Włodawskiego Zakładów 
Pracy o puchar Dyrektora 
MOSIR-u

2 Maj 2019r. Obiekty MOSIR-u MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584 

Popularyzacja aktywnych form spędzania 
czasu wolnego przez osoby dorosłe oraz 
propagowanie zdrowego 
współzawodnictwa sportowego wśród 
pracowników zakładów pracy z terenu 
powiatu włodawskiego.



Spływy kajakowe
Maj-Wrzesień
dokładne terminy 
uzależnione od 
warunków 
pogodowych

Rzeka Bug
MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584 

CEL IMPREZY:
Popularyzacja aktywnych form 
wykorzystania czasu wolnego przez 
uczestników wszystkich kategorii 
wiekowych poprzez propagowanie 
turystyki krajoznawczo – przyrodniczej, 
kajakowej i rowerowej.

Zawody pływackie szkól 
średnich

Maj Pływalnia MOSIR MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584  

Impreza mająca na celu popularyzację 
pływania, jako formy rekreacji fizycznej, 
propagowanie zdrowego stylu życia. 
Umożliwienie sprawdzenia swoich 
umiejętności pływackich. Rozbudzenie i 
rozwój zainteresowań pływackich wśród 
młodzieży.

Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich

Maj Obiekty MOSIR-u MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584  

Wydarzenie zorganizowane w ramach 
projektu DNI OTWARTE FUNDUSZY 
EUROPEJSKICH

Polska Biega Maj Obiekty MOSIR MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584 

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

Turniej Tenisa 
Stołowego

Maj 2019r. Hala sportowa 
MOSiR

MOSiR we Włodawie 
ul. Szkolna 4                
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584 

Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego
„Rodzice+dziecko”

CZERWIEC
Festyn Rodzinny Czerwiec Obiekty MOSIR MOSiR we Włodawie

ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584 

Budowanie lokalnej świadomości, 
aktywności fizycznej oraz integracja 
mieszkańców miasta. Zawody sportowe, 
gry i zabawy dla całej rodziny.



Turniej Piłki Nożnej 
– zakończenie szkółki 
piłkarskiej Czerwiec 2017

Czerwiec Obiekty MOSIR MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

 Jacek Chęć           
tel. (82)5722584 

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

LIPIEC

Wakacje z MOSIR-em. 
Gry i zabawy sportowo-
rekreacyjne

Lipiec-Sierpień Obiekty MOSIR
MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584 

Gry i zabawy mające 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. Podnoszenie poziomu 
sprawności fizycznej dzieci oraz młodzieży
 –poprawa umiejętności szybkościowych,
wytrzymałościowych , siłowych, 
koordynacyjnych i zręcznościowych. 
Kształtowanie umiejętności 
przestrzegania zasad fair play.

SIERPIEŃ

Wakacje z MOSIR-em. 
Gry i zabawy sportowo-
rekreacyjne

Lipiec-Sierpień Obiekty MOSIR-u
MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584 

Gry i zabawy mające 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. Podnoszenie poziomu 
sprawności fizycznej dzieci oraz młodzieży
 –poprawa umiejętności szybkościowych,
wytrzymałościowych , siłowych, 
koordynacyjnych i zręcznościowych. 
Kształtowanie umiejętności 



przestrzegania zasad fair play.

WRZESIEŃ

Nabór do szkółki 
piłkarskiej Wrzesień Hala sportowa

MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584 

Uczestnikami zajęć są osoby z rocznika 
2005 i młodsze. Dzieci poprzez 
różnorodne gry i zabawy trenują 
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 głową.

Turniej Piłki Nożnej o 
Puchar Tymbarku Wrzesień Boisko ORLIK

MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

 

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584  

W turnieju udział biorą chłopcy i 
dziewczęta z rocznika 2003, również 
młodsze dzieci. 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; c) promowanie piłki 
nożnej dzieci, zasad fair play oraz 
programu Respect, wychowania poprzez 
sport, kształtowanie zdrowego stylu życia,
oraz aktywizację lokalnych środowisk 
sportowych.

 



Spływ kajakowy Doliną 
Bugu – granicami z 
Ukrainą i Białorusią

Wrzesień Rzeka Bug
MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4 
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584  

CEL IMPREZY
Popularyzacja aktywnych form 
wykorzystania czasu wolnego przez 
uczestników wszystkich kategorii 
wiekowych poprzez propagowanie 
turystyki krajoznawczo – przyrodniczej, 
kajakowej i rowerowej.

Spartakiada Szkół 
Podstawowych klas IV – V Wrzesień Obiekty MOSIR-u

MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

 

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584  

Cel Turnieju:
1. Rozwijanie sprawności ruchowej 
poprzez gry i zabawy,
2.Wykorzystanie  przyborów 
gimnastycznych w trakcie zabaw i ćwiczeń
ruchowych,
3.Zastosowanie wybranych elementów 
gimnastyki,
4.Kształtowanie poprawnej postawy 
podczas współzawodnictwa – radość z 
wygranej i przyjmowanie ewentualnej 
przegranej.

PAŹDZIERNIK

XX Bieg Sobiborski Październik Sobibór-Włodawa

MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

 

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584   

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 odbywające się 
trasą ulic miasta. 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, poszerzenie oferty 
sportowej, popularyzacja biegania i  
rywalizacji sportowej.

Amatorskie Zawody 
Pływackie

Październik Pływalnia
MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584  

Cel:
• Popularyzacja pływania jako czynnej 
formy uprawiania rekreacji sportowej i 
spędzania czasu wolnego.
• Umożliwienie sprawdzenia swoich 
umiejętności pływackich w rywalizacji 
sportowej.
• Promowanie zdrowego stylu życia 
wśród mieszkańców Włodawy i okolic ze 
szczególnym zwróceniem
uwagi na rozwój zainteresowań 
pływackich.

LISTOPAD

LIGA KOSZYKÓWKI Listopad- Grudzień Hala sportowa
MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

 Jacek Chęć           
tel. (82)5722584  

Celem organizacji ligi jest popularyzacja 
Koszykówki wśród mieszkańców powiatu 
włodawskiego. Umożliwienie 
prowadzenia rywalizacji sportowej 
pomiędzy amatorskimi drużynami 
grającymi w koszykówkę oraz wyłonienie 
zwycięzcy.

Liga Siatkówki Grudzień-Luty Hala sportowa
MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584  

Cykl meczy odbywających się w 
weekendy, mecze rozgrywane systemem 
„każdy z każdym”.Celem organizacji ligi 
jest popularyzacja piłki siatkowej wśród 
mieszkańców powiatu włodawskiego. 
Umożliwienie prowadzenia rywalizacji 
sportowej pomiędzy amatorskimi 



drużynami grającymi w koszykówkę oraz 
wyłonienie zwycięzcy.

Młodzieżowa Liga 
Siatkówki

Grudzień-Luty Hala sportowa
MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584  

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

GRUDZIEŃ

Mikołajkowy Turniej Piłki 
Nożnej

Grudzień Hala sportowa
MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

Jacek Chęć           
tel. (82)5722584  

Turniej skierowany do dzieci  mający na 
celu: popularyzację halowej piłki nożnej 
wśród dzieci, wyłonienie mistrzowskiej 
drużyny, rozwijanie
zainteresowań dzieci poprzez sport, 
eksponowanie zasad „Fair Play” w 
sporcie.

Mikołaj na pływalni dla 
Miejskich Przedszkoli.

Grudzień Pływalnia
MOSiR we Włodawie
ul. Szkolna 4
22-200 Włodawa

 
Jacek Chęć           
tel. (82)5722584  

Impreza mająca na celu zapoznanie 
uczestników ze środowiskiem wodnym, 
przełamanie wszelkich barier, lęku, 
nabycie elementarnych umiejętności 
pływackich. Oferują przygotowanie do 
samodzielnego pływania i doskonalenia 
umiejętności.
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