
FERIE Z GOSiR-em 
Gratisowe pływanie w czasie ferii zimowych                             

na basenie w Woli 
 

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli zaprasza uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna  do nieodpłatnego 

korzystania z kąpieli basenowej od poniedziałku do piątku: 

15 – 19 lutego 2016r. 11
00

 – 12
00  

                                                                     

22 – 26 lutego 2016r. 16
00

 – 17
00

 

Warunkiem skorzystania z basenu jest okazanie aktualnej 

legitymacji szkolnej  w kasie basenu, a dzieci przedszkolne 

wchodzą z pełnoprawnym opiekunem. 

Indywidualna Liga w Kręgle  
REGULAMIN  

 

I. ORGANIZATOR:                                                                                                                                                   

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli                                                                                                  

43 – 225 Wola ul. Pszczyńska 9                                                                                                                                                        

II. CEL:                                                                                                                                                                                          

- popularyzacja gry w kręgle                                                                                                                                        

- upowszechnianie aktywnego wypoczynku                                                                                                                              

III. TERMIN I MIEJSCE:                                                                                                                                                  

Liga będzie się odbywała w czasie ferii w następujących dniach i 

godzinach:                                                                                                             

- RUNDA I -   15.II.2016r. (poniedziałek) godz.   930 – 1200                                                                                                                                          

- RUNDA II -  19.II.2016r. (piątek)            godz.  930 – 1200                                                                                                                                               

- RUNDA III - 22.II.2016r. (poniedziałek) godz.  930 – 1200                                                                                                                                             

- RUNDA IV - 26.II.2016r. (piątek)           godz.   930 – 1200                                                                                                                          

Rozgrywki odbywać się będą na kręgielni krytej pływalni w Woli                                                                                                

IV. UCZESTNICTWO:                                                                                                                                                             

- uczniowie Gminy Miedźna (dziewczęta i chłopcy)                                                                                                                            

- w lidze mogą grać tylko i wyłącznie amatorzy od rocznika 2002 i starsi 

- maksymalna liczba startujących - 16 osób (obowiązuje kolejność 

zgłoszeń)                                                        

- każdego uczestnika obowiązuje zmienne obuwie sportowe                                                                                             

V. ZASADY GRY:                                                                                                                                                                      

- każdy uczestnik ligi zdobywa punkty w każdej rundzie                                                                                              

- w każdej z rund będą rozgrywane 2 kolejki                                                                                                                   

- suma punktów z 4 rund wyłoni zwycięzców 

 - uzyskane wyniki będzie można śledzić na stronie 

www.basen.miedzna.pl w zakładce „Indywidualna Liga w Kręgle”                                                                                                                                               

VI. NAGRODY:                                                                                                                                                                  

-  statuetki i dyplomy dla III najlepszych zawodniczek i zawodników 

VII. ZGŁOSZENIA                                                                                                                                                                                                 

- zgłoszenia należy przesyłać tylko i wyłącznie e-mailem 
i.mietlinski@miedzna.pl do 11.II.2016r. (włącznie)                                                                                                                                              

- zgłoszenie winno zawierać nazwisko i imię uczestnika oraz miejsce 

zamieszkania 

- przesyłając zgłoszenie drogą e-mail uczestnik ligi potwierdza 

zapoznanie się z niniejszym regulaminem, zobowiązuje się do jego 

przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez 

organizatora na potrzeby ligi                                                                                                                                               

- organizator e-mailem zwrotnym potwierdzi przyjęcie zgłoszenia do ligi                                                                           

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                                                                                       

1. Komisję sędziowską powołuje organizator.                                                                                                        

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.                                                                                     

3. Wszelkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga komisja 

sędziowska.        

 4. Zawodnicy turnieju ubezpieczają się na własny koszt.                                                                                                           

5. Dodatkowe informacje – Mietliński Ireneusz 519 347 291 

Pytania i wątpliwości proszę kierować  

pod nr tel. 519347291 Ireneusz Mietliński  

lub email: basen@miedzna.pl    

Rozgrywki sportowe organizowane przez GOSiR w Miedźnej 

 z/s  w Woli dla uczniów z Gminy Miedźna na hali sportowej  

w Gilowicach 
 

1. Turniej Piłki Nożnej dla Szkół Podstawowych  – 17.02.2016r. 

2. Turniej Piłki Siatkowej dla Szkół Podstawowych –18.02.2016r. 

3. Turniej Piłki Nożnej dla Szkół Gimnazjalnych –24.02.2016r.  

4. Turniej Piłki Siatkowej dla Szkół Gimnazjalnych– 25.02.2016r.  
 

Poniżej przedstawiamy regulaminy rozgrywek: 
SZKOŁY PODSTAWOWE 

Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców 

1. Data, miejsce zawodów i godzina rozpoczęcia turnieju: 

 17 lutego 2016 r., (środa)  hala sportowa w Gilowicach, rozpoczęcie 

turnieju godz. 1000 

2. Ilość drużyn – bez ograniczeń 

3. Mecze rozgrywane będą na boisku do piłki ręcznej 

4. Liczba zawodników w drużynie – 5 zawodników plus 2 rezerwowych 

5. Zapisy do turnieju: przed turniejem od 930 

6. Zawody będą rozgrywane w dwóch grupach: 
      gr. I – klasy I – III 

      gr. II – klasy IV – VI  

7. Nagrody: medale dla trzech najlepszych drużyn  
8. Dojazd do Gilowic – we własnym zakresie 

9. System rozgrywek, czas jednego meczu będzie uzależniony od ilości drużyn 
Turniej „dwójek” Siatkarskich Dziewcząt  

1. Data, miejsce zawodów i godzina rozpoczęcia turnieju: 18 lutego 2016 r., 

(czwartek) hala sportowa w Gilowicach ,rozpoczęcie turnieju godz. 1000 
2. Ilość drużyn – bez ograniczeń 

3. Liczba zawodników w drużynie – 2 dziewczyny,  

4. Mecze rozgrywane będą na ¼ powierzchni boiska do siatkówki 
5. Zapisy do turnieju: przed turniejem od 930 

6. Nagrody: medale dla trzech najlepszych drużyn 

7. Dojazd do Gilowic – we własnym zakresie 
8. System rozgrywek, czas jednego meczu będzie uzależniony od ilości 

„dwójek” siatkarskich 

SZKOŁY GIMNAZJALNE 

Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców 

1. Data, miejsce zawodów i godzina rozpoczęcia turnieju: 24 lutego 2016 r., 

(środa)  hala sportowa w Gilowicach, rozpoczęcie turnieju godz. 1000 
2. Ilość drużyn – bez ograniczeń 

3. Mecze rozgrywane będą na boisku do piłki ręcznej 

4. Liczba zawodników w drużynie – 5 zawodników plus 2 rezerwowych 
5. Zapisy do turnieju: przed turniejem od 930 

6. Nagrody: medale dla trzech najlepszych drużyn  

7. Dojazd do Gilowic – we własnym zakresie 

8. System rozgrywek, czas jednego meczu będzie uzależniony od ilości drużyn 

Turniej „dwójek” Siatkarskich Dziewcząt  

1. Data, miejsce zawodów i godzina rozpoczęcia turnieju: 25 lutego 2016 r., 

(czwartek)   hala sportowa w Gilowicach, rozpoczęcie turnieju godz. 1000 
2. Ilość drużyn – bez ograniczeń 

3. Liczba zawodników w drużynie – 2 dziewczyny,  
4. Mecze rozgrywane będą na ¼ powierzchni boiska do siatkówki 

5. Zapisy do turnieju: przed turniejem od 930 

6. Nagrody: medale dla trzech najlepszych drużyn 
7. Dojazd do Gilowic – we własnym zakresie 

8. System rozgrywek, czas jednego meczu będzie uzależniony od ilości 

„dwójek” siatkarskich 

 
Promocyjne bilety na basen od 13.02. – 28.02.2016r. 

od poniedziałku do niedzieli 
Bilet ulgowy – 4,50 zł./75 minut  

                            (dopłata za każdą następną  minutę 0,06 zł.) 

Bilet normalny – 8,50 zł./75 minut  

                           (dopłata za każdą następną minutę 0,11 zł.) 

Dwa wyjazdy na narty do Rzyk k. Andrychowa   
 

1. Terminy wyjazdu    – 16 lutego 2016r. (wtorek) 

                                      – 23 lutego 2016r. (wtorek)  

2. Godzina wyjazdu i miejsce zbiórki – 6
30 

z parkingu przy 

krytej pływalni w Woli, powrót na miejsce około godziny 

14
30

. 

3. Koszty karnetu na stoku w godzinach od 8 - 12
00

 w kwocie  

35 zł. pokrywa uczestnik wyjazdu.   

4.  Organizatorzy pokrywają koszty:  

      - przejazdu                                                                                                                        

- ubezpieczenia na stoku  

5. Zapisy na wyjazdy w kasie basenu w Woli do: 

- 11 lutego 2016r. (czwartek) na pierwszy wyjazd 

- 18 lutego 2016r. (czwartek) na drugi wyjazd 

 6. Liczba miejsc ograniczona (50 osób), obowiązuje zasada „kto 

pierwszy”, nie ma zapisów telefonicznych i mailowych. 

 6. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w wyjeździe z opiekunem. 

 7. Regulamin wyjazdu i oświadczenie rodzica lub prawnego 

opiekuna do pobrania na stronie internetowej 

www.basen.miedzna.pl lub w kasie Krytej Pływalni. 

 8. Osoby zapisujące się w kasie pływalni wpłacają 35 zł. za 

karnet, podają nr PESEL do ubezpieczenia i nr telefonu 

kontaktowego. 

 9. Jeżeli nie będzie warunków narciarskich na stoku lub mała 

liczba osób chętnych, wyjazdy mogą zostać odwołane.  
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