
WAKACJEWAKACJEWAKACJE                     WAKACJE       
SPORTOWE PONIEDZIAŁKI Gry i zabawy sportowo-rekreacyjne 

 zbiórka – godz. 10.00 na hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach (dzielnica Gorce) 
- zajęcia do godz. 14.00 - obowiązuje strój sportowy oraz obuwie zmienne, należy zabrać ze sobą picie i jedzenie 
- dojazd uczestników we własnym zakresie

- zbiórka – boisko/hala przy ul. Szkolnej
- zajęcia w godz. 10.00 - 14.00

Należy ze sobą zabrać: MASECZKĘ, 
picie i jedzenie na cały dzień, 
obuwie zmienne, strój sportowy

- zbiórka – stadion/hala przy ul. Olimpijskiej
- zajęcia w godz. 10.00 - 14.00

Należy ze sobą zabrać: MASECZKĘ, 
picie i jedzenie na cały dzień, 
obuwie zmienne, strój sportowy

z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach
2021202120212021
sierpieńsierpień

poniedziałek
16 sierpnia 

GORCE
boisko/hala - ul. Olimpijska 

BOGUSZÓW
boisko/hala - ul. Szkolna 

KUŹNICE
boisko URLIK - ul. Bema 

wtorek
17 sierpnia 

Wyjazd na basen Aqua Zdrój
w Wałbrzychu 

- zbiórka – przystanek powyżej banku - godz. 9.15
- czas na basenie 10.30 – 12.30 
- powrót do Boguszowa (przystanek za kościołem)
ok. godz. 14.15

Należy ze sobą zabrać: MASECZKĘ, ważną
legitymacje szkolną, picie i jedzenie na cały dzień,

stój kąpielowy oraz ręcznik

zbiórka 
-II Kuźnice - przystanek rondo godz. 9.45
- I Kuźnice - przystanek przy ul. Grabskiego godz. 9.50
powrót w godz. 14.30 – 15.00 

 

Należy ze sobą zabrać: MASECZKĘ, ważną
legitymacje szkolną, picie i jedzenie na cały dzień,

stój kąpielowy oraz ręcznik

środa
18 sierpnia 

czwartek
19 sierpnia 

piątek
20 sierpnia 

Wycieczka - Jelenia Góra - Brama  Czasu oraz Muzeum Karkonowskie
w programie zwiedzanie podziemi - zwiedzanie oraz warsztaty w muzeum 

 Zbiórka:
- BOGUSZÓW – przystanek za kościołem przy ul. Kamieniogórskiej – godz. 7.40               - GORCE – przystanek koło CKK Witold – godz. 7.40 
- II KUŹNICE – przystanek rondo przy ul. Żeromskiego – godz. 7.00                                     - I KUŹNICE - przystanek koło przychodni - godz. 7.15
Powrót: na miejsca zbiórek ok. godz. 16.30 – 17.00 

 

Należy ze sobą zabrać: MASECZKĘ, ważną legitymacje szkolną, picie i jedzenie na cały dzień, wygodny strój i obuwie dostosowane do panujących warunków pogodowych,
 w plecaku powinno się znaleźć coś ciepłego do ubrania oraz przeciwdeszczowego.

AKADEMIA ROWEROWA zajęcia przygotowujące do zdobycia Karty Rowerowej 
Pierwsza pomoc - spotkanie ze strażakami z OSP GORCE.

 Należy ze sobą zabrać: maseczkę, sprawny ROWER, KASK oraz dobry humor, a także picie i jedzenie
 

 
 - zbiórka – stadion przy ul. Olimpijskiej – godz. 10.00 - zajęcia do godz. 14.00

ORGANIZATOR 
       Ośrodek Sportu i Rekreacji
       w Boguszowie-Gorcach
ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce 
tel. 74 8440-305 lub 695-966-288 
www.osir-boguszow.eu

ZAPISY
 - ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego - ilość miejsc ograniczona 

- udział w zajęciach jest BEZPŁATNY i po wcześniejszych ZAPISACH  

- Zapisy na wszystkie dzielnice pod numerem telefonu 695-966-288 |  

- ZGODY na udział w zajęciach do pobrania na stronach lub w siedzibie ORGANIZATORA

Na sportowo i wesoło 
(zajęcia sportowo-rekreacyjne)

Na sportowo i wesoło 
(zajęcia sportowo-rekreacyjne)

Wyjazd na basen Aqua Zdrój
w Wałbrzychu 

"Witold rządzi! :)"
(zajęcia, warsztaty)

zbiórka 
-II Kuźnice - przystanek rondo godz. 9.15
- I Kuźnice - przystanek przy ul. Grabskiego godz. 9.35
powrót w godz. 14.30

 

Należy ze sobą zabrać: MASECZKĘ,
 strój kąpielowy, ręcznik, picie i jedzenie
UBRANIE, KTÓRE MOŻNA POBRUDZIĆ 

Wyjazd na basen Aqua Zdrój
w Wałbrzychu 

- zbiórka – przystanek koło CKK Witold - godz. 9.15
- czas na basenie 10.30 – 12.30 
- powrót do Gorc (przystanek koło restauracji) ok.
godz. 14.15

Należy ze sobą zabrać: MASECZKĘ, ważną
legitymacje szkolną, picie i jedzenie na cały dzień,

stój kąpielowy oraz ręcznik

"Witold rządzi! :)"
(zajęcia, warsztaty)

Na sportowo i wesoło 
(zajęcia sportowo-rekreacyjne)
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