
10 – 24 lutego 2019r. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM FERII ZIMOWYCH 

Pierwszy tydzień ferii zimowych  

Termin i godzina  Rodzaj zajęć Miejsce  Szczegóły i uwagi  

11 – 15 lutego                         
930 – 1300

                               

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 krytej 
pływalni w Woli                                           

11 – 15  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    

10 lutego – niedziela            

630 – 1430
 

WYJAZD NA NARTY   Wisła – KLEPKI Wyjazd dla umiejących jeździć na nartach lub snowboardzie, 
pozostałe szczegóły w regulaminie na www.basen.miedzna.pl           

i facebooku krytej pływalni w Woli                                            

12 lutego – wtorek  

930 – 1300                                 

MISTRZOSTWA GMINY 
MIEDŹNA W KRĘGLE 

DZIEWCZĄT   

Kryta pływalnia w Woli Rozgrywki przeznaczone są dla dziewcząt                        
zamieszkałych w gminie Miedźna, pozostałe szczegóły                

w regulaminie na www.basen.miedzna.pl i facebooku krytej 
pływalni w Woli                                            

13 lutego - środa                        

930 – 1430
           

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
CHŁOPCÓW                        

W GILOWICACH 

Hala sportowa                        
w Gilowicach 

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

www.basen.miedzna.pl i facebooku krytej pływalni w Woli                                           

14 lutego - czwartek                

930 – 1300
           

TURNIEJ „DWÓJEK 
SIATKARSKICH” 

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW                           
W GILOWICACH  

Hala sportowa                      
w Gilowicach 

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

w regulaminie na www.basen.miedzna.pl i facebooku krytej 
pływalni w Woli                                            

15 lutego – piątek  

930 - 1300 

TURNIEJ BADMINTONA 
DLA DZIEWCZĄT                  

Hala sportowa                      
w Gilowicach 

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

www.basen.miedzna.pl i facebooku krytej pływalni w Woli                                          
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 Drugi tydzień ferii zimowych  

Termin i godzina  Rodzaj zajęć Miejsce  Szczegóły i uwagi  

18 – 22 lutego                         
930 – 1300

                               

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 krytej 
pływalni w Woli                                            

18 – 22 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    

19 lutego – wtorek  

930 – 1300
                                 

MISTRZOSTWA GMINY 
MIEDŹNA W KRĘGLE 

CHŁOPCÓW   

Kryta pływalnia w Woli Rozgrywki przeznaczone są dla chłopców                        
zamieszkałych w gminie Miedźna, pozostałe szczegóły                

w regulaminie na www.basen.miedzna.pl i facebooku krytej 
pływalni w Woli                                            

20 lutego - środa                        

930 – 1430
           

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
DZIEWCZĄT                              

W GILOWICACH 

Hala sportowa                        
w Gilowicach 

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

www.basen.miedzna.pl i facebooku krytej pływalni w Woli                                            

21 lutego – czwartek 

930 - 1300 

TURNIEJ BADMINTONA 
DLA CHŁOPCÓW  

Hala sportowa                      
w Gilowicach 

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

www.basen.miedzna.pl i facebooku i krytej pływalni w Woli                                          

22 lutego – piątek  

930 – 1300  

TURNIEJ TENISA 
STOŁOWEGO DLA 

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Woli   

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

na www.basen.miedzna.pl i facebooku krytej pływalni w Woli                                          

24 lutego - niedziela           

630 – 1430 

WYJAZD NA NARTY   Wisła – CIEŃKÓW Wyjazd dla umiejących jeździć na nartach lub snowboardzie, 
pozostałe szczegóły w regulaminie na www.basen.miedzna.pl     

i facebooku krytej pływalni w Woli                                          

Zgłaszając się na turnieje i wyjazdy uczestnik OŚWIADCZA: Informuję, że znam regulaminy zawodów sportowych i wyjazdów na narty, 
snowboard w czasie ferii zimowych 2019r. organizowanych przez GOSiR w Miedźnej z/s w Woli i zobowiązuję się do ich przestrzegania.                        
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach/wyjazdach i startuję/wyjeżdżam na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizatora, zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L NR 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”.  

http://www.basen.miedzna.pl/
http://www.basen.miedzna.pl/
http://www.basen.miedzna.pl/
http://www.basen.miedzna.pl/
http://www.basen.miedzna.pl/
http://www.basen.miedzna.pl/

