
 
 
 

PLAN ZAJĘĆ WAKACYJNYCH NA HALI 
 
 

CZERWIEC 
22.06 – 26.06 
Poniedziałek, wtorek, środa¹, czwartek – od godziny 12.00 do 16.00 wstęp wolny 
dla młodzieży gminy Cisek. 
 
¹Środa – dzień tematyczny -  DZIEŃ PIŁKI KOSZYKOWEJ 
 
Piątek – od godziny 12.00 do 16.00 wstęp wolny dla dzieci w wieku 
przedszkolnym (prosimy o przybycie dzieci wraz z opiekunami). 
 
W każdy dzień w godzinach od 12.00 do 16.00  treningi podnoszenia ciężarów dla 
wszystkich chętnych pod okiem trenera. 
 
We wtorki i czwartki w godzinach od 14.30 do 16.00 treningi pod okiem trenera z 
badmintona dla wszystkich chętnych.  
 
 
 
CZERWIEC / LIPIEC 
29.06 – 03.07 
Poniedziałek, wtorek, środa¹, czwartek – od godziny 12.00 do 16.00 wstęp wolny 
dla młodzieży gminy Cisek. 
 
¹Środa – dzień tematyczny -  DZIEŃ PIŁKI HALOWEJ  
 
Piątek – od godziny 12.00 do 16.00 wstęp wolny dla dzieci w wieku 
przedszkolnym (prosimy o przybycie dzieci wraz z opiekunami). 
 
W każdy dzień w godzinach od 12.00 do 16.00  treningi podnoszenia ciężarów dla 
wszystkich chętnych pod okiem trenera. 
 
We wtorek w godzinach od 14.30 do 16.00 trening pod okiem trenera z 
badmintona dla wszystkich chętnych.  
 
 
 
 



 
LIPIEC 
06.07 – 10.07 
Poniedziałek, wtorek, środa¹, czwartek – od godziny 12.00 do 16.00 wstęp wolny 
dla młodzieży gminy Cisek. 
 
¹Środa – dzień tematyczny -  DZIEŃ BADMINTONA 
 
Piątek – od godziny 12.00 do 16.00 wstęp wolny dla dzieci w wieku 
przedszkolnym (prosimy o przybycie dzieci wraz z opiekunami). 
 
W każdy dzień w godzinach od 12.00 do 16.00  treningi podnoszenia ciężarów dla 
wszystkich chętnych pod okiem trenera. 
 
 
LIPIEC  
13.07 – 17.07 
Poniedziałek, wtorek, środa¹, czwartek – od godziny 12.00 do 16.00 wstęp wolny 
dla młodzieży gminy Cisek. 
 
¹Środa – dzień tematyczny -  DZIEŃ UNIHOKEJA  
 
Piątek – od godziny 12.00 do 16.00 wstęp wolny dla dzieci w wieku 
przedszkolnym (prosimy o przybycie dzieci wraz z opiekunami). 
 
W każdy dzień w godzinach od 12.00 do 16.00  treningi podnoszenia ciężarów dla 
wszystkich chętnych pod okiem trenera. 
 
 
LIPIEC 
20.07 – 24.07 
Poniedziałek, wtorek, środa¹, czwartek – od godziny 12.00 do 16.00 wstęp wolny 
dla młodzieży gminy Cisek. 
 
¹Środa – dzień tematyczny -  DZIEŃ SIATKÓWKI 
 
Piątek – od godziny 12.00 do 16.00 wstęp wolny dla dzieci w wieku 
przedszkolnym (prosimy o przybycie dzieci wraz z opiekunami). 
 
W każdy dzień w godzinach od 12.00 do 16.00  treningi podnoszenia ciężarów dla 
wszystkich chętnych pod okiem trenera. 
 
 
  

Od 27 lipca do 14 sierpnia hala sportowa będzie               
nieczynna !!! 

 



SIERPIEŃ 
17.08 – 21.08 
Poniedziałek, wtorek, środa¹, czwartek – od godziny 12.00 do 16.00 wstęp wolny 
dla młodzieży gminy Cisek. 
 
Środa – dzień tematyczny -  DZIEŃ PIŁKI HALOWEJ 
 
Piątek – od godziny 12.00 do 16.00 wstęp wolny dla dzieci w wieku 
przedszkolnym (prosimy o przybycie dzieci wraz z opiekunami). 
 
W każdy dzień w godzinach od 12.00 do 16.00  treningi podnoszenia ciężarów dla 
wszystkich chętnych pod okiem trenera. 
 
 
SIERPIEŃ 
24.08 – 28.08 
Poniedziałek, wtorek, środa¹, czwartek – od godziny 12.00 do 16.00 wstęp wolny 
dla młodzieży gminy Cisek. 
 
¹Środa – dzień tematyczny -  DZIEŃ BADMINTONA 
 
Piątek – od godziny 12.00 do 16.00 wstęp wolny dla dzieci w wieku 
przedszkolnym (prosimy o przybycie dzieci wraz z opiekunami). 
 
W każdy dzień w godzinach od 12.00 do 16.00  treningi podnoszenia ciężarów dla 
wszystkich chętnych pod okiem trenera. 
 
29.08.2006 – przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego – hala nieczynna 
        

 
    

Wszystkich chętnych do korzystania z hali serdecznie zapraszam ! 
Kierownik hali: inż. Łukasz Albert 

 


