
13 – 24 stycznia 2020r. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM  FERII ZIMOWYCH 

 
Pierwszy tydzie ń ferii zimowych z GOSiR-em   

 

Termin i godzina  Rodzaj zaj ęć Miejsce  Szczegóły i uwagi  

10 STYCZNIA 2020r 
(piątek)                         

1530 – 2130                       

 

WYJAZD NA NARTY   

jazda wieczorna  

 

Wisła – STOK 

 

Wyjazd dla umiej ących je ździć na nartach lub snowboardzie, 
pozostałe szczegóły w regulaminie na www.basen.mied zna.pl           

i facebooku krytej pływalni w Woli                                 

13–17 STYCZNIA 2020r. 

(od poniedziałku do pi ątku)    

1600 – 1700                               

 

DARMOWE PŁYWANIE                       
NA BASENIE                    

 

Kryta pływalnia w Woli 

Zapraszamy dzieci przedszkolne, uczniów szkół podst awowych  
i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie  gminy 

Miedźna. Warunkiem skorzystania z basenu jest okazanie 
aktualnej legitymacji szkolnej w kasie basenu, a dz ieci 

przedszkolne wchodz ą z pełnoprawnym opiekunem    

14 STYCZNIA 2020 r. 
(wtorek)  

930 – 1300                                

 

MISTRZOSTWA GMINY 
MIEDŹNA W KRĘGLE 

DZIEWCZĄT   

 

Kryta pływalnia w Woli 

 

Rozgrywki przeznaczone s ą dla dziewcz ąt                        
zamieszkałych w gminie Mied źna, pozostałe szczegóły                

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

16 STYCZNIA 2020 r.  
(czwartek)               

930 – 1300           

 

TURNIEJ „DWÓJEK 
SIATKARSKICH” 

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW                           
W GILOWICACH  

 

Hala sportowa                      
w Gilowicach 

 

Rozgrywki przeznaczone s ą dla dziewcz ąt i chłopców szkół 
podstawowych, pozostałe szczegóły w regulaminie na 

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

17 STYCZNIA 2020r 
(piątek)                         

1530 – 2130                               

 

WYJAZD NA NARTY   

jazda wieczorna  

 

Wisła – NOWA OSADA 

 

Wyjazd dla umiej ących je ździć na nartach lub snowboardzie, 
pozostałe szczegóły w regulaminie na www.basen.mied zna.pl           

i facebooku krytej pływalni w Woli                                 



 Drugi tydzie ń ferii zimowych z GOSiR-em   

 
Termin i godzina  Rodzaj zaj ęć Miejsce  Szczegóły i uwagi  

20 – 24 STYCZNIA 2020r.     

1600 – 1700                               
(od poniedziałku do pi ątku)  

 

DARMOWE PŁYWANIE                       
NA BASENIE                    

 

Kryta pływalnia w Woli 

Zapraszamy dzieci przedszkolne, uczniów szkół podst awowych  
i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie  gminy 

Miedźna. Warunkiem skorzystania z basenu jest okazanie 
aktualnej legitymacji szkolnej w kasie basenu, a dz ieci 

przedszkolne wchodz ą z pełnoprawnym opiekunem    

21 STYCZNIA 2020 r. 
(wtorek)   

930 – 1300                                

 

MISTRZOSTWA GMINY 
MIEDŹNA W KRĘGLE 

CHŁOPCÓW   

 

Kryta pływalnia w Woli 

 

Rozgrywki przeznaczone s ą dla chłopców                         
zamieszkałych w gminie Mied źna, pozostałe szczegóły                

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

23 STYCZNIA 2020 r. 
(czwartek)                       

930 – 1300           

 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW                           

W GILOWICACH 

 

Hala sportowa                        
w Gilowicach 

 

Rozgrywki przeznaczone s ą dla dziewcz ąt szkół podstawowych,  
pozostałe szczegóły  w regulaminie na www.basen.mie dzna.pl           

i facebooku krytej pływalni w Woli                                           

24 STYCZNIA 2020 r. 
(piątek)           

1530 – 2130                               

 

WYJAZD NA NARTY   

jazda wieczorna  

 

Wisła – CIEŃKÓW 

 

Wyjazd dla umiej ących je ździć na nartach lub snowboardzie, 
pozostałe szczegóły w regulaminie na  www.basen.miedzna.pl      

i facebooku krytej pływalni w Woli                                         

 
W razie pytań i wątpliwości proszę dzwonić pod nr tel. 519 347 291  
 
 
Zgłaszaj ąc si ę na turnieje i wyjazdy uczestnik OŚWIADCZA : Informuję, że znam regulaminy zawodów sportowych i wyjazdów na narty, 
snowboard w czasie ferii zimowych 2020r. 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”.  



 
 

 

 

Promocyjne bilety na basen dla dzieci i młodzie ży 
uczącej si ę w czasie ferii zimowych      

od 11.01. – 26.01.2020r. od poniedziałku do niedzie li  

Bilet ulgowy – 5,00 zł./70 minut  
(dopłata za każdą następną minutę 0,07 zł.) 

 
W czasie ferii obowi ązuje promocja AKTYWNY SENIOR 55+  

 
Prosimy sprawdzi ć harmonogram rezerwacji basenów na  www.basen.miedzna.pl   !!!  

 


