


FERIE Z GMINNYM OŚRODKIEM SPORTU I REKREACJI 
 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM 

Termin i godzina  Rodzaj zajęć Miejsce  Szczegóły i uwagi  

29 stycznia – 09 lutego                  
1000 – 1200                              

od poniedziałku do piątku  

ROZGRYWKI                             
NA KRĘGIELNI  

Kryta pływalnia w Woli Rozgrywki przeznaczone są dla dziewcząt i chłopców 
zamieszkałych w gminie Miedźna, pozostałe szczegóły     
w regulaminie na www.basen.miedzna.pl i facebooku                                           

29 stycznia – 09 lutego                  
1600 – 1700                              

od poniedziałku do piątku 

DARMOWE PŁYWANIE                       
NA BASENIE                     

Kryta pływalnia w Woli Zapraszamy dzieci przedszkolne, uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie 

gminy Miedźna. Warunkiem skorzystania z basenu jest okazanie 

aktualnej legitymacji szkolnej w kasie basenu, a dzieci przedszkolne 

wchodzą z pełnoprawnym opiekunem    

29 stycznia - poniedziałek          
630 – 1430 

WYJAZD NA NARTY   Rzyki k. Andrychowa Wyjazd dla umiejących jeździć na nartach lub 
snowboardzie, pozostałe szczegóły w regulaminie                

na www.basen.miedzna.pl i facebooku                                           

31 stycznia - środa             
930 – 1430           

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ                   
W GILOWICACH 

Hala sportowa              
w Gilowicach 

Rozgrywki przeznaczone są dla chłopców szkół 
podstawowych, pozostałe szczegóły w regulaminie               

na www.basen.miedzna.pl i facebooku                                           

01lutego - czwartek             
930 – 1300           

TURNIEJ „DWÓJEK 
SIATKARSKICH”                          
W GILOWICACH  

Hala sportowa                      
w Gilowicach 

Rozgrywki przeznaczone są dla dziewcząt i chłopców 
szkół podstawowych, pozostałe szczegóły w regulaminie               

na www.basen.miedzna.pl i facebooku                                           

05 lutego - poniedziałek          
630 – 1430 

WYJAZD NA NARTY   Rzyki k. Andrychowa Wyjazd dla umiejących jeździć na nartach lub 
snowboardzie, pozostałe szczegóły w regulaminie                

na www.basen.miedzna.pl i facebooku                                           

07 lutego - środa                       
930 – 1300           

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ                   
W GILOWICACH 

Hala sportowa              
w Gilowicach 

Rozgrywki przeznaczone są dla chłopców szkół 
gimnazjalnych, pozostałe szczegóły w regulaminie               

na www.basen.miedzna.pl i facebooku                                           
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08 lutego -  czwartek             
930 – 1300           

TURNIEJ „DWÓJEK 
SIATKARSKICH”                          
W GILOWICACH  

Hala sportowa                      
w Gilowicach 

Rozgrywki przeznaczone są dla dziewcząt i chłopców 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pozostałe 

szczegóły w regulaminie na www.basen.miedzna.pl                    
i facebooku                                           

 
Zgłoszenie do w/w imprez rekreacyjno-sportowych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych                                              
(Dz. U. z 2015r. poz. 2153, 2281 j.t., z późniejszymi zamianami) oraz wyraża dobrowolną zgodę na wykorzystanie 
wizerunku przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola,                   
w celach niezbędnych do wykonania statutowych zadań GOSiR. 
   FERIE Z GOSIR SĄ WSPÓŁFINANSOWANE: Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY MIEDŹNA NA ROK 2018 
 

Pytania i wątpliwości prosimy kierować 
pod nr tel. 519 347 291 Ireneusz Mietliński 

lub e-mail: basen@miedzna.pl 
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Promocyjne bilety na basen dla wszystkich                                                          

od 27.01. – 11.02.2018r. 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) 
 

 
 

Prosimy sprawdzić harmonogram rezerwacji basenów na www.basen.miedzna.pl   
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