
 „AKTYWNE FERIE 2018” 
 

Kręgielnia ul. Strzelecka 27  
Tydzień  1  

PN (12.02)  13:00 - 15:00   „Gry rekreacyjne - kręgle”     

WT (13.02)  10:00 – 12:00  „Piramidy - kręgle”       

ŚR (14.02)  10:00 – 11:45  „Duety - kręgle”       

    17:00 – 17:45 „Zajęcia taneczne dla dzieci”   

CZ  (15.02)  10:00 – 11:45  „Zabawy drużynowe - kręgle”     

PT  (16.02)  13:00 – 15:00  „Gra indywidualna do pełnych - kręgle”   

    17:00 – 17:45 „Zajęcia taneczne dla dzieci”   

 

PN-PT (12-16.02) w godzinach zajęć na kręgielni – „Gry sportowe na konsoli Xbox” 

 

Tydzień 2  

PN  (19.02)  12:00 – 14:00 „Gry rekreacyjne - kręgle”     

WT  (20.02)  10:00 – 12:00 „Piramidy - kręgle”      

ŚR  (21.02)  10:00 – 11:45 „Duety - kręgle”      

    17:00 – 17:45 „Zajęcia taneczne dla dzieci”   

CZ  (22.02)  10:00 – 11:45  „Zabawy drużynowe - kręgle”    

PT  (23.02)  13:15 – 15:00 „Turniej indywidualny do pełnych - kręgle”  

    17:00 – 17:45 „Zajęcia taneczne dla dzieci”   

   

PN-PT  (19-23.02) w godzinach zajęć na kręgielni – „Gry sportowe na konsoli Xbox” 

UWAGA ! 

Udział w zajęciach na kręgielni jest nieodpłatny. 

 

Kryta pływalnia, ul. Starogostyńska 9a 
Tydzień 1  

PN  (12.02)  10:00 – 12:00 „Piłka wodna waterpolo”     

ŚR (14.02)  12:00 – 14:00 „Zabawy w wodzie dla dzieci”    

CZ (15.02)  9:00 – 21:00  „Zabawy na wodnym torze przeszkód Wibit”  

 

Tydzień 2 

PN (19.02)  10:00 – 11:45 „Piłka wodna waterpolo”    

ŚR (21.02)  12:00 – 14:00 „Zabawy w wodzie dla dzieci”   

CZ  (22.02)  9:00 – 21:00  „Zabawy na wodnym torze przeszkód Wibit”  

 

PN-ND (12-25.02) 9:00 – 18:00 - „Bilet wakacyjny na krytą pływalnię” dla dzieci i młodzieży (za 

okazaniem legitymacji szkolnej) – 7zł/h 

UWAGA! 



Udział w zajęciach na krytej pływalni w cenie biletu wstępu. 

 

Lodowisko ul. Sportowa 1  
Tydzień 1 

ND  (11.02)  17:15 – 18:15 „Taneczne ślizgi na lodowisku – dyskoteka” 

PN  (12.02)  12:00 – 12:45 „Poślizg kontrolowany – zabawy na lodowisku”   

WT  (13.02)  17:15 – 18:15 „Poślizg kontrolowany – zabawy na lodowisku”  

ŚR  (14.02)  12:00 – 13:00 „Poślizg kontrolowany – zabawy na lodowisku”  

CZ (15.02)  12:00 – 13:00 „Poślizg kontrolowany – zabawy na lodowisku”  

PT (16.02)  12:00 – 12:45 „Poślizg kontrolowany – zabawy na lodowisku”  

 

Tydzień 2 

ND (18.02)  17:15 – 18:15 „Taneczne ślizgi na lodowisku – dyskoteka” 

PN  (19.02)  14:30 – 15:30 „Poślizg kontrolowany –  zabawy na lodowisku” 

WT (20.02)  17:15 – 18:15 „Poślizg kontrolowany – zabawy na lodowisku”  

ŚR  (21.02)  14:30 – 15:30 „Poślizg kontrolowany – zabawy na lodowisku”  

CZ  (22.02)  12:00 – 13:00 „Poślizg kontrolowany – zabawy na lodowisku”  

PT  (23.02)  12:00 – 13:00 „Konkurs umiejętności łyżwiarskich”  

    10:00 – 20:00 „Zjeżdżalnia pontonowa” – teren przy lodowisku

   

UWAGA!  

Udział w zajęciach na lodowisku w cenie biletu wstępu. 

Udział w zabawach na zjeżdżalni pontonowej – nieodpłatnie ! 

 

Hala sportowa – SP nr 1 w Gostyniu, ul. Helsztyńskiego 8 
PT (23.02) - „XXI Mistrzostwa Gminy Gostyń w Halowej Piłce Nożnej” 

UWAGA! 

Zgłoszenia do turnieju dokonuje nauczyciel/opiekun szkoły. 

 

 


