
                                                                                                                                                

 

Tydzień I 

01.07 (środa)  

Start: godz. 8:30  

Wycieczka na Dębowiec: park linowy, tor saneczkowy (posiłek: suchy prowiant),  

Powrót: ok. godz. 14:30 - 15:00 

Zbiórka: stadion MOSIR, odbiór: stadion MOSIR  

03. 07 (piątek)  

Start: godz. 8:30  

Warsztaty "Bezpieczne wakacje" z policją, zajęcia rekreacyjne na basenie letnim, zawody na zjeżdżalni, badminton, gry 

zespołowe, gry i zabawy terenowe, zabawy integracyjne z rówieśnikami, kalambury, frisbee (w trakcie posiłek) 

Zakończenie: godz. 14:30 

Zbiórka: stadion MOSIR, odbiór: kąpielisko 

Tydzień II 

06.07 (poniedziałek)  

Start: godz. 8:30  

- Warsztaty z tenisa ziemnego, warsztaty "bezpieczne wakacje" ze strażą pożarną, zajęcia rekreacyjne na basenie letnim, 

zawody na zjeżdżalni, badminton, gry zespołowe, gry i zabawy terenowe, zabawy integracyjne z rówieśnikami, kalambury, 

frisbee (w trakcie posiłek) 

Zakończenie: godz. 14:30 

Zbiórka: stadion MOSIR, odbiór: stadion MOSIR 

08.07 (środa)  

Start: godz. 8:30  

- Wycieczka rowerowa Zabrzeg, podchody + gry i zabawy terenowe (w trakcie posiłek)                                                                                                           

Zakończenie: godz. 14:30 

Zbiórka: stadion Zabrzeg, odbiór: stadion Zabrzeg 

10.07 (piątek)  

Start: godz. 8:30  

- Pierwsza pomoc z elementami ratownictwa wodnego, zajęcia rekreacyjne na basenie letnim, zawody na zjeżdżalni, 

badminton, gry zespołowe, gry i zabawy terenowe, zabawy integracyjne z rówieśnikami, kalambury, frisbee (w trakcie posiłek) 

Zakończenie: godz. 14:30 

Zbiórka: stadion MOSIR, odbiór: kąpielisko 

Tydzień III 

13.07 (poniedziałek) 

Start: godz. 8:30 

- Warsztaty kulinarne "zdrowie na słodko", zajęcia rekreacyjne na basenie letnim, zawody na zjeżdżalni, badminton, gry 

zespołowe, gry i zabawy terenowe, zabawy integracyjne z rówieśnikami, kalambury, frisbee (w trakcie posiłek) 

Zakończenie: godz. 14:30 

Zbiórka: kąpielisko, odbiór: kąpielisko 



15.07 (środa) 

Start: godz. 8:30  

- ABC Survivalu (w trakcie posiłek) 

Zakończenie: godz. 14:30 

Zbiórka: kąpielisko, odbiór: kąpielisko 

17.07 (piątek)  

Start: godz. 8:30  

- Warsztaty z tenisa ziemnego, zajęcia rekreacyjne na basenie letnim, zawody na zjeżdżalni, badminton, gry zespołowe, gry i 

zabawy terenowe, zabawy integracyjne z rówieśnikami, kalambury, frisbee (w trakcie posiłek) 

Zakończenie: godz. 14:30 

Zbiórka: kąpielisko, odbiór: kąpielisko 

Tydzień IV 

20.07 (poniedziałek)  

Start: godz. 8:30  

- Dzień sportu w Zabrzegu (w trakcie posiłek), gry i zabawy terenowe 

Zakończenie: godz. 14:30 

Zbiórka: stadion Zabrzeg, odbiór: stadion Zabrzeg 

22.07 (środa)  

Start: godz. 8:30  

- Zajęcia rekreacyjne na basenie, zawody na zjeżdżalni, badminton, gry zespołowe, gry i zabawy terenowe, zabawy 

integracyjne z rówieśnikami, kalambury, frisbee (w trakcie posiłek) 

Zakończenie: godz. 14:30 

Zbiórka: kąpielisko, odbiór: kąpielisko 

24.07 (piątek)  

Start: godz. 8:30  

- ABC Survivalu (w trakcie posiłek) 

Zakończenie: godz. 14:30 

Zbiórka: kąpielisko, odbiór: kąpielisko 

Tydzień V 

27.07 (poniedziałek) 

Start: godz. 8:30  

- Rolki na świeżym powietrzu (posiłek: suchy prowiant)- zajęcia dla dzieci potrafiących jeździć oraz posiadających własny 

sprzęt: rolki, kask, ochraniacze na łokcie i kolana), 

Powrót: godz. 14:30 – 15:00 

Zbiórka: stadion MOSIR, odbiór: stadion MOSIR 

29.07 (środa)  

Start: godz. 8:30 (zbiórka: przed kasami kąpieliska miejskiego) 

- Zajęcia rekreacyjne z Bambini Sport, warsztaty kulinarne z kuchni meksykańskiej + posiłek 

Zakończenie: godz. 14:30 

Zbiórka: kąpielisko, odbiór: kąpielisko 

31.07 (piątek)  

Start: godz. 8:30  

- Warsztaty kulinarne „zdrowie na słodko”, zajęcia rekreacyjne na basenie letnim, zawody na zjeżdżalni, badminton, gry 

zespołowe, gry i zabawy terenowe, zabawy integracyjne z rówieśnikami, kalambury, frisbee (w trakcie posiłek) 

Zakończenie: godz. 14:30 

Zbiórka: kąpielisko, odbiór: kąpielisko 



 

 

 


