FERIE NA SPORTOWO
Nie masz pomysłu, co robić w ferie? Rzuć okiem na propozycje, jakie na wolny od nauki
czas przygotował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Gwarantujemy, że każdy
znajdzie tu coś ciekawego dla siebie.
OSiR serdecznie zaprasza wszystkich spragnionych „białego szaleństwa” i aktywnego wypoczynku
w czasie ferii zimowych do skorzystania z atrakcji zaplanowanych na miejskich obiektach.
1. HWS Urania – halowe rozgrywki sportowe:
- halowych 5-tek piłkarskich szkół ponadgimnazjalnych
- halowych 5-tek piłkarskich szkół gimnazjalnych
- piłki ręcznej dla szkół gimnazjalnych
- piłki ręcznej dla szkół ponadgimnazjalnych
2. Zespól Obiektów Sportowych ul. Głowackiego 27– rozgrywki i basen
- tenisa stołowego szkół podstawowych
- tenisa stołowego szkół gimnazjalnych
- tenisa stołowego szkół ponadgimnazjalnych
- ferie z lekką atletyką
Bezpłatne wejściówki dla osób indywidualnych będą wydawane na godz. 9.00, 9.30, 10.00, 10.30.
Wejściówki będą do odbioru w holu basenu na pierwszym piętrze od poniedziałku 25 stycznia od
godz. 8.30. Liczba biletów ograniczona.
3. Zespól Obiektów Sportowych ul. Mariańska 1
BASEN
- bezpłatne wejściówki dla grup zorganizowanych będą wydawane na godz. 9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00 i 11.30. Grupa może wejść na basen po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem
pływalni (tel. 519 566 149).
FERIE Z LEKKĄ ATLETYKĄ
Dzieci klas I-III oraz klas IV-VI zapraszamy na zajęcia prowadzone przez trenerów lekkiej atletyki
połączone z wejściem na basen. Zajęcia odbywać się będą na sali oraz basenie ZKOS II przy ul.
Mariańskiej.
W pierwszym tygodniu ferii, tj. 25.01.-29.01, zajęcia dla uczniów klas IV-VI będą się odbywać w
poniedziałek, środę, piątek w godz. 9.00-10.00 + basen w godz. 10.00-10.30. Zajęcia dla uczniów
klas I-III w te same dni w godz. 10.00-11.00 + basen w godz. 12.00-12.30.
W drugim tygodniu ferii, tj. od 01.02. do 05.02, zajęcia dla uczniów klas IV-VI będą się odbywać w
poniedziałek, środę, piątek w godz. 10.00-11.00 + basen w godz. 11.00-11.30. Zajęcia dla uczniów
klas I-III w te same dni w godz. 11.00-12.00 + basen w godz. 12.00-12.30.
Udział w zajęciach jest bezpłatny!
4. WCRS „Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA” – oferta cenowa i atrakcje w cenie biletu
- strefa placu zabaw i rekreacji

- specjalna oferta cenowa dla osób indywidualnych, oferta dla grup zorganizowanych
- feryjne kursy pływania.
- 23.01 i 30.01 zajęcia „Dzieciaki na kajaki” w cenie biletu
5. LODOWISKA
- nieodpłatne wejścia dla uczniów olsztyńskich szkół (podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych) w godz. 8.00-14.00 (dni powszednie). Obowiązuje okazanie ważnej
legitymacji szkolnej.
- przy HWS „Urania” w dniach 25-29.01.2016 r.
- przy ul. Jeziołowicza w dniach 01-05.02.2016 r.
6. CRS „Ukiel”
- bezpłatna szkółka jazdy na snowboardzie / deskorolce (w zależności od pogody) dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – dni powszednie w godzinach 10.00-14.00
- promocja cenowa na wypożyczenie nartorolek lub nart biegowych – w dni powszednie druga
godzina gratis
7. Muzeum Sportu im. M. Rapackiego
- w dni powszednie w godz. 8.00 i 15.00 zajęcia dla grup zorganizowanych „Ferie w Muzeum
Sportu”, zwiedzanie muzeum, prezentacja filmów o tematyce sportowej i konkursy
Szczegóły: www.osir.olsztyn.pl
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