
 
 

 

PLAN ZAJĘĆ WAKACYJNYCH NA HALI 

 
OD 28 CZERWCA DO 31 LIPCA HALA NIECZYNNA 

 
SIERPIEŃ 

02.08 – 06.08 

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. 

 

Możliwość korzystania z siłowni oraz stołów do tenisa na holu przed halą 

 

 

SIERPIEŃ 

09.08 – 13.08 

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. 

 

Możliwość korzystania z siłowni oraz stołów do tenisa na holu przed halą 

 

SIERPIEŃ 

16.08 – 20.08 

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. 

 

Możliwość korzystania z siłowni oraz stołów do tenisa na holu przed halą 

 

SIERPIEŃ 

23.08 – 27.08 

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. 

 

Możliwość korzystania z siłowni oraz stołów do tenisa na holu przed halą 

 

30-31.08.2006 – przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego – hala nieczynna 

        

 
    

Wszystkich chętnych do korzystania z hali serdecznie zapraszam ! 

Kierownik hali: inż. Łukasz Albert 
 

 

  


