
„SPORTOWA ZIMA Z NOSiR-em”
Oferta skierowana do uczniów nowodworskich szkół podstawowych

Komunikat Nowodworskiego Os�rodka Sportu i Rekreacji

A. CEL AKCJI

 Zapewnienie  bezpiecznych  warunko� w  i  włas�ciwej  opieki  wychowawczej
dzieciom 

 Propagowanie  aktywnych  form  spędzania  wolnego  czasu  ws�ro� d  dzieci  i
młodziez#y

 Integracja dzieci nowodworskich szko� ł podstawowych
 Promocja bezpiecznych zachowan�  podczas wypoczynku
 Szerzenie  poprzez  zajęcia  sportowe  wartos�ci  takich  jak:  praca  w  zespole,

solidarnos�c�, tolerancja oraz stosowanie zasad fair-play
 Uzupełnienie działan�  prowadzonych w ramach programu profilaktyki uzalez#nien�

B. TERMINY PÓŁKOLONII:
31 styczen�   - 4 luty 2022 r.

Zajęcia  odbywają  się  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  8:00-16:00  na  obiektach
sportowych Nowodworskiego Os�rodka Sportu i Rekreacji.

C. PLANOWANE ATRAKCJE m.in.:

 Gry zespołowe
 Tenis, badminton
 Spotkania ze słuz#bami mundurowymi
 Posiłek regeneracyjny
 Animacje

D. KOSZT

Turnus kosztuje 150 zł/dziecko.

E. ZAPISY

Zgłoszenia  z  kompletem  uzupełnionych  dokumento� w  (karta  zapisu,  komplet  zgo� d  i
os�wiadczen� ,  kopia  legitymacji  szkolnej,  dowo� d  wpłaty)  nalez#y  składac�  osobis�cie



w Nowodworskim Os�rodku Sportu  i  Rekreacji,  ul.  Sportowa  66,  pok.  105  (I  piętro),
od  3  stycznia  2022  r.  do  wyczerpania  miejsc  w  godz.  8:00-16:00.  W  związku  z
ograniczoną  ilos�cią  miejsc,  o  uczestnictwie  w  akcji  decydowac�  będzie  kolejnos�c�
zgłoszen� . 

F. DOJAZD

Organizator zapewnia dojazd uczestniko� w na miejsce akcji tj. ul. Sportowa 66 w Nowym
Dworze Mazowieckim.  Zbio� rki  i  powroty z  zajęc�  dla  oso� b  korzystających z  autokaru
zapewnionego  przez  organizatora  będą  się  odbywac�  przy  szkołach:  Zespo� ł  Szkolno-
Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza, ul. Bema 312,
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jo� zefa Wybickiego w Modlinie Starym, ul. Szkolna 3, Zespo� ł
Szkolno-Przedszkolny  nr  1,  ul.  Młodziez#owa  1.  Dokładne  godziny  zbio� rek  w
wymienionych punktach zostaną podane na tydzien�  przed rozpoczęciem turnusu. 

G. Postanowienia końcowe

 Uczestnicy  zobowiązani  są  do  przestrzegania  zasad  i  regulamino� w ustalonych
przez gospodarzy obiekto� w i organizatora akcji

 Wszelkie  sprawy  sporne  wynikłe  w  trakcie  trwania  turnusu,  a  nieujęte  w
regulaminie rozstrzygac� będzie organizator akcji

 Uczestnicy  mają  obowiązek  stawic�  się  kaz#dego  dnia  o  godz.  8:00  w
Nowodworskim Os�rodku Sporu i Rekreacji przy ul. Sportowej 66 lub korzystając
z transportu organizatora o ustalonej godzinie na wybranym przystanku

 Informacje o harmonogramie zajęc�, przydziałach do grup oraz godzinach odjazdu
autokaru organizatora  z  konkretnych przystanko� w będą podawane na stronie
internetowej  www.nosir.pl oraz  w  mediach  społecznos�ciowych  na  Facebooku
www.facebook.pl/NowodworskiOsrodekSportuIRekreacji

http://www.facebook.pl/NowodworskiOsrodekSportuIRekreacji
http://www.nosir.pl/

