
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

 Zbiórki na stacjach PKP:
- Boguszów-Gorce Zach. (Gorce) - godz. 8.00
- Boguszów-Gorce (Boguszów) - godz. 8.00
- Boguszów-Gorce Wsch. (Kuźnice) - godz. 8.00  
Powrót:  pod hale na dzielnicach ok. godz. 14.00 - 15.00 

 Należy ze sobą zabrać: 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.

- zbiórka - hala godz. 10.00
- pobyt na basenie - 9.15 - 12.15
- powrót pod halę ok. godz. 13.10 

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

dzień, stój kąpielowy oraz ręcznik

- zbiórka – hala - godz. 10.00
- zajęcia 10.00 - 14.00 

Należy ze sobą zabrać:
picie i jedzenie na cały dzień, 

obuwie zmienne, strój sportowy

- zbiórka – przystanek ul. Główna - godz. 10.15
- pobyt na basenie - 11.15 - 13.30
- powrót - przystanek ok. godz. 15.10

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

dzień, stój kąpielowy oraz ręcznik
 

- zbiórka – hala - godz. 9.30
- powrót - hala ok.  14.30

Należy ze sobą zabrać: 
picie i jedzenie na cały dzień, KIEŁBASKĘ na OGNISKO,

i wszystko to co zabiera się na wycieczkę
 PATRZ na ŚRODĘ :)

WAKACJEWAKACJEWAKACJE      WAKACJE       

Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Boguszowie-Gorcach

www.osir-boguszow.eu
FB - OSIRBG

ul. Olimpijska 1
58-371 Boguszów-Gorce

tel. 74 8440-305 oraz 695-966-288

ilość miejsc ograniczona
udział w zajęciach jest BEZPŁATNY i po wcześniejszych ZAPISACH
Zapisy na wszystkie dzielnice pod numerem telefonu 

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

         695-966-288 lub podczas zajęć

ZAPISY

27 czerwca - 29 lipca 2022r.

Dzień bez TELEFONU komórkowego :) - zajęcia pod hasłem "Jak to kiedyś było"

poniedziałek
 11 lipca 

GORCE
boisko/hala - ul. Olimpijska 

BOGUSZÓW
boisko/hala - ul. Szkolna 

KUŹNICE
hala sportowa - ul. Reymonta 

wtorek
12 lipca 

środa
13 lipca 

czwartek
14 lipca 

piątek
15 lipca 

Wycieczka - Wałbrzych -  Wzgórze Gedymina - Szczawno Zdrój - u podnóża Masywu Chełmca  - Boguszów-Gorce - trasa ok. 11 km

Las z Leśnikiem:)
wycieczka edukacyjna 

w Masywie Dzikowca - ognisko

- zbiórka – przystanek koło Witolda - godz. 8.10
- pobyt na basenie -  9.15 - 12.15
- powrót - przystanek za kościołem  13.10 - 14.10 

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

dzień, stój kąpielowy oraz ręcznik

BASEN - Aqua Zdrój
w Wałbrzychu

Leśna Edukacja
na sportowo i wesoło :)
(zajęcia 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

BASEN - Aqua Zdrój
w Wałbrzychu

BASEN - Aqua Zdrój 
w Wałbrzychu

II TURA I TURA II TURA

- zbiórka – hala - godz. 9.30
- powrót - hala ok.  14.30

Należy ze sobą zabrać: 
picie i jedzenie na cały dzień, KIEŁBASKĘ na OGNISKO,

i wszystko to co zabiera się na wycieczkę
 PATRZ na ŚRODĘ :)

Las z Leśnikiem:)
wycieczka edukacyjna 

w Masywie Dzikowca - ognisko

3 tydzień


