
 
 

 

 

 
 

W DNIACH 30 czerwca do 14 Lipca  2018 
  UWAGA: Zajęcia zorganizowane pod kierunkiem animatora sportu i rekreacji 

 

 

P  R  O  G  R  A  M 

 

Data i godzina Miejsce imprezy Nazwa imprezy 
30 czerwca sobota godz.14.00 Boiska do piłki plażowej MOSiR na 

stadionie 

I Turniej o Grand Prix Parczewa w Siatkówce 

Plażowej dla młodzieży i osób dorosłych 

2 lipca poniedziałek godz. 11:00 Boiska piłkarskie  MOSiR na Stadionie Mini Mistrzostwa świata w piłce nożnej zespołów 

5 osobowych dla szkół podstawowych klasy  III-

IV i V-VI na mini bramki 

3 Lipca wtorek godz.11:00  KORTY MOSiR na Stadionie   Mini Turniej Tenisa  Ziemnego w kategorii 

szkół podstawowych na zmniejszonym korcie 

oraz gimnazjum  na normalnym korcie 

4 lipca środa godz.11.00 Boisko na piasku na Mosirze Mini turniej 4 piłkarskich na piasku na małe 

bramki dla szkół podstawowych 



5 lipca Czwartek godz.11.00  Tor rowerowy Pantrak obok stadionu 

MOSiR 

Zawody rowerowe na torze  Pantrak w kategorii 

szkół podstawowych i gimnazjum 

6 lipca piątek godz.11:00 Obiekt MOSiR na Stadionie Wielobój sprawnościowy dla szkół 

podstawowych i gimnazjum w programie 

konkurencje rekreacyjno-sportowe 

9 lipca poniedziałek godz.11:00 Obiekt MOSiR Zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry i zabawy dla 

dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum 

10 lipca wtorek godz. 11:00 Obiekt MOSiR Zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry i zabawy dla 

dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum 

11 lipca środa godz. 11:00 Obiekt MOSiR Zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry i zabawy dla 

dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum 

12 lipca Czwartek godz. 11:00 Obiekt MOSiR Zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry i zabawy dla 

dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum 

13 lipca piątek godz. 11:00 Obiekt MOSiR Zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry i zabawy dla 

dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum 

14 lipca sobota godz.16.00 Stadion MOSiR Festyn Dni Parczewa 

Blok konkurencji sportowo-rekreacyjnych dla 

dzieci młodzieży oraz dorosłych 

 

                                        
 Zapraszamy do korzystania codziennie z sali sportowej: w godz. 9:00- 20:40 

  Tenis stołowy, Tor rowerowy Pantrak obok stadionu MOSiR 

  Bilard, Siłownia, Siłownia otwarta na powietrzu 

  Korty tenisowe 

  Boiska do piłki nożnej, plażówki, koszykówki, badmintona 

  Sprzęt do gier i zabaw sportowo-rekreacyjnych 

                                                                  

UWAGA - W soboty i Niedziele w godz. 13:00 –20:40 


