
 

"SPORTOWE FERIE Z MOSIR ŻORY" 
od 29.01.2018 do 09.02.2018 

Program Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach 
 

28.01.2018 (niedziela) 

godz. 17.00 Hala sportowa ul. Folwarecka 

Zapraszamy do udziału w LES MILLS BODYATTACK -  zajęcia fitness o różnej intensywności, 

w których odnajdzie się osoba początkująca jak również weteran zajęć grupowych. Nasz instruktor  

odfiltruje energetyzujące melodie i poprowadzi cię przez cały trening - rzucając wyzwanie ograniczeniom, 

spalając kalorie i pozostawiając poczucie spełnienia. 

Zajęcia prowadzi instruktor – Weronika Porada. 

Czas trwania zajęć 60 minut - wstęp bezpłatny. 

 

29.01.2018 (poniedziałek) 

Zapraszamy na KULIG połączony z poczęstunkiem 

Wisła Czarne - Dolina Białej Wisełki "Anielskie Kuligi". 

Zapisy i wpłaty do dnia 26.01.2018r. do godz. 10.00 - osobiście w kasie hali sportowej (ul. Folwarecka 10)  

- decyduje kolejność zgłoszeń.  

Odpłatność: 40 zł.  

Cena obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, przejazd zaprzęgiem konnym, opiekuna grupy, 

opiekę medyczną, poczęstunek. Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z wyjazdu wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej - wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych. 

Regulamin oraz szczegóły wyjazdu na stronie: www.mosir.zory.pl 

 

07.02.2018 (poniedziałek) 

godz. 10.00 Hala sportowa ul. Folwarecka 

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ kat. + 15 (drużyny 5 + 3 rezerwowych) 

Od osób niepełnoletnich wymagana jest legitymacja szkolna oraz pisemna zgoda rodziców.  

Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Zapisy 30 min. przed rozpoczęciem turnieju. 

Regulamin turnieju na stronie www.mosir.zory.pl 

 

30.01.2019 (wtorek) 

 godz. 10. 00 - 13. 00 Hala sportowa ul. Folwarecka 

DZIEŃ NA SPORTOWO z MOSiR - zapraszamy dzieci do 12 lat. 



Lubisz sportową rywalizację  i chcesz aktywnie spędzić czas - bądź z nami! 

W programie: 

Promocja różnych dyscyplin sportowych - pokazy i zajęcia z instruktorami: 

ZUMBA KIDS 

SZERMIERKA  

JUDO 

BOKS 

TENIS STOŁOWY 

BIATHLON 

WIOŚLARSTO 

ŁUCZNICTWO 

STREFA FITNESS - JUMP FOR KIDS 

SPRAWNOŚCIOWY TOR PRSZESZKÓD dla dzieci do 6 lat  

KONKURENCJE SPORTOWE z nagrodami. Zdobądź dyplom i weź udział w konkursie "szczęśliwy dyplom" . 

Ruchowe gry sportowe (X-box, Play Station) 

Gry planszowe  

Robokids - kreatywne zajęcia dla najmłodszych  

uwaga: 
- grupy zorganizowane pod opieką wychowawcy, 
- wejście indywidualne pod opieką osoby dorosłej lub za okazaniem pisemnej zgody rodziców, 
- obowiązuje strój i obuwie sportowe. 
 

Współorganizatorzy: Socatots, Strefa fitness - centrum sportowe w Tychach, Robokids - Centrum Kreatywnej 

Edukacji, Stowarzyszenie Pro-Mundi) 

 

31.01.2018 (środa)  

Zapraszamy na WYJAZD NA NARTY ZJAZDOWE – Istebna, stok „Złoty Groń”. 

Zapisy i wpłaty do dnia 30.01.2018r. do godz. 10.00 - osobiście w kasie hali sportowej (ul. Folwarecka 10)  

- decyduje kolejność zgłoszeń.  

Odpłatność: 40.00/ osoby + 10 zł. kaucja zwrotna na karnet.  

Cena obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, karnet  na wyciąg do ok. 4 godzin, opiekuna grupy,  

opiekę medyczną. Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z wyjazdu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej  

- wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych. 

Zapoznaj się z Regulaminem wyjazdu na stronie: www.mosir.zory.pl 

 

31.01.2018 (środa)  

godz. 10.00 Hala sportowa ul. Folwarecka  

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_x_iNyN7YAhXKKlAKHZBHA8wQFggvMAA&url=http%3A%2F%2Fstrefafitness.pl%2F&usg=AOvVaw1LvUGjKfqh5LNIuwYRt5rl


Pétanque - gra w bule – tradycyjna francuska gra towarzyska z elementami 

zręcznościowymi. Zapraszamy na warsztaty połączone z Otwartym Halowym 

Turniejem Gry w Bule.  

 

01.02.2018 (czwartek) 

godz. 10.00 Hala sportowa ul. Folwarecka 

TURNIEJ SIATKÓWKI dr. 6 os. + 2 rez. 

kat. chłopcy od 15 do 20 lat, kat. dziewczęta od 14 do 22 lat. 

Od osób niepełnoletnich wymagana jest legitymacja szkolna oraz pisemna zgoda rodziców.  

Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW.  

Zapisy 30 min. przed rozpoczęciem turnieju. 

Regulamin turnieju na stronie www.mosir.zory.pl 

 

01.02.2018 (czwartek) 

godz. 18. 00 oraz 19. 00 Lodowisko  

LODOWISKO W RYTMIE DISCO - zapraszamy do wspólnej zabawy z D`J połączonej  

z efektami świetlnymi. 

 

02.02.2018 (piątek) 

godz. 10. 00 Hala sportowa ul. Folwarecka 

"OLIMPIADA NA WESOŁO" - zapraszamy dzieci do 12 lat na dwugodzinny program 

zabaw i animacji z Crazy Club. 

uwaga: 
- grupy zorganizowane pod opieką wychowawcy, 
- wejście indywidualne pod opieką osoby dorosłej lub za okazaniem pisemnej zgody rodziców, 
- obowiązuje strój i obuwie sportowe 
 

02.02.2018 (piątek) 

godz. 18. 00 oraz 19. 00 Lodowisko  

LODOWISKO W RYTMIE DISCO - zapraszamy do wspólnej zabawy z D`J połączonej  

z efektami świetlnymi. 

 

03.02.2018 (sobota) 

Zapraszamy na WYJAZD NA NARTY ZJAZDOWE – Istebna, stok „Złoty Groń”. 



Zapisy i wpłaty do dnia 02.02.2018r. do godz. 10.00 - osobiście w kasie hali sportowej (ul. Folwarecka 10)  

- decyduje kolejność zgłoszeń.  

Odpłatność: 40.00/ osoby + 10 zł. kaucja zwrotna na karnet.  

Cena obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, karnet  na wyciąg do ok. 4 godzin, opiekuna grupy,  

opiekę medyczną. Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z wyjazdu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej - 

 wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych.  

Zapoznaj się z Regulaminem wyjazdu na stronie: www.mosir.zory.pl 

 

04.02.2018 (niedziela) 

Zapraszamy na KULIG połączony z poczęstunkiem 

Wisła Czarne - Dolina Białej Wisełki "Anielskie Kuligi". 

Zapisy i wpłaty do dnia 02. 02.2018r. do godz. 10.00 - osobiście w kasie hali sportowej (ul. Folwarecka 10)  

- decyduje kolejność zgłoszeń.  

Odpłatność: 40 zł.  

Cena obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, przejazd zaprzęgiem konnym, opiekuna grupy, 

opiekę medyczną, poczęstunek. Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z wyjazdu wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej - wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych. 

Regulamin oraz szczegóły wyjazdu na stronie: www.mosir.zory.pl 

 

05.02.2018 (poniedziałek) 

godz. 10.00 Hala sportowa ul. Folwarecka 

TURNIEJ SIATKÓWKI MIKSTY - (gra podwójna mieszana) 

kat. rocznik 1998 - 2001 

kat. rocznik 2002 i mł. 

Od osób niepełnoletnich wymagana jest legitymacja szkolna oraz pisemna zgoda rodziców.  

Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. 

Zapisy 30 min. przed rozpoczęciem każdego turnieju. 

Regulamin turnieju na stronie www.mosir.zory.pl 

 

06.02.2018 (wtorek) 

godz. 10. 00 - 13. 00 Hala sportowa ul. Folwarecka 

DZIEŃ NA SPORTOWO z MOSiR - zapraszamy dzieci do 12 lat. 

Zapraszamy na promocję różnych dyscyplin sportowych.  



W programie spotkania oraz wspólne zajęcia z instruktorami, pokazy, gry i zabawy 

sportowe a dla lubiących rywalizację - konkurencje sportowe 

Bądź z nami! 

ZUMBA KIDS 

SZERMIERKA  

JUDO 

BOKS 

TENIS STOŁOWY 

BIATHLON 

WIOŚLARSTO 

ŁUCZNICTWO 

STREFA FITNESS - JUMP FOR KIDS 

KONKURENCJE SPORTOWE z nagrodami. Zdobądź dyplom i weź udział w konkursie  

SPRAWNOŚCIOWY TOR PRSZESZKÓD dla dzieci do 6 lat  

Ruchowe gry sportowe (X-box, Play Station) 

Gry planszowe  

Robokids - kreatywne zajęcia dla najmłodszych  

uwaga: 
- grupy zorganizowane pod opieką wychowawcy, 
- wejście indywidualne pod opieką osoby dorosłej lub za okazaniem pisemnej zgody rodziców, 
- obowiązuje strój i obuwie sportowe. 
Szczegółu na stronie www.mosir.zory.pl 

 

Współorganizatorzy: Socatots, Strefa fitness - centrum sportowe w Tychach, Robokids - Centrum Kreatywnej 

Edukacji, Stowarzyszenie Pro-Mundi) 

 

07.02.2018 (środa) 

Rozstrzygniecie Zimowego Quizu Olimpijskiego   

trwającego od 27.01.2018 do 07.02.2018, rozdanie nagród  wśród internautów  biorących udział w zabawie. 

W związku z Olimpiadą Zimową w Pjongczang przygotowaliśmy dla internautów zabawę. Odpowiedz  

na kilkanaście pytań dotyczących wiedzy o zimowych dyscyplinach, sukcesach naszych gwiazd sportów 

zimowych czy `znajomości programu tegorocznej olimpiady. Do wygrania bon w sklepie sportowym.  

Szczegóły dostępne na stronie www.mosir.zory.pl 

 

08.02.2018 (czwartek) 

Zapraszamy na KULIG połączony z poczęstunkiem 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_x_iNyN7YAhXKKlAKHZBHA8wQFggvMAA&url=http%3A%2F%2Fstrefafitness.pl%2F&usg=AOvVaw1LvUGjKfqh5LNIuwYRt5rl


Wisła Czarne - Dolina Białej Wisełki "Anielskie Kuligi". 

Zapisy i wpłaty do dnia 07. 02.2018r. do godz. 10.00 - osobiście w kasie hali sportowej (ul. Folwarecka 10)  

- decyduje kolejność zgłoszeń.  

Odpłatność: 40 zł.  

Cena obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, przejazd zaprzęgiem konnym, opiekuna grupy, 

opiekę medyczną, poczęstunek. Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z wyjazdu wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej - wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych. 

Regulamin oraz szczegóły wyjazdu na stronie: www.mosir.zory.pl 

 

08.02.2018 (czwartek) 

godz. 10.00 Hala sportowa ul. Folwarecka 

Turniej Streetballa  (drużyny 3 + 2 rezerwowych) kat. rocznik 2004 i mł. 

Od osób niepełnoletnich wymagana jest legitymacja szkolna oraz pisemna zgoda rodziców.  

Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. 

Regulamin turnieju na stronie www.mosir.zory.pl 

Zapisy 30 min. przed rozpoczęciem każdego turnieju. 

Współorganizator: ŻAK - Żorska Akademia Koszykówki 

 

08.02.2018 (czwartek) 

od godz. 10. 00 - 18. 00 

Lokalizacja teren przed lodowiskiem ul. Folwarecka 10  

Hit Ferii Zimowych 2017 ponownie w Żorach ZJEŻDŻALNIA SNOWTUBING - Sztuczny 

stok - bezpłatnie dla każdego! 

Wspaniała zabawa dla dzieci oraz rodzin. 

Zjeżdżanie po wytyczonym torze na specjalnych gumowych ślizgach zwanych potocznie oponami/dętkami. 

 

09.02.2018 (piątek) 

Lokalizacja teren przed lodowiskiem ul. Folwarecka 10  

POŻEGNANIE FERII - DZIEŃ NA SPORTOWO Z MOSiR  

W programie: 

- poszukiwanie skarbów ukrytych w bryle lodu - spróbuj wykuć w bryle lodu ukryte nagrody 

- gry i zabawy terenowe z nagrodami 

- zumba kids 

- ZJEŻDŻALNIA SNOWTUBING 



"SZCZĘŚLIWY DYPLOM" WIELKIE ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU godz. 12 30 

uwaga: 
- wejścia: grupy zorganizowane pod opieką wychowawcy, wejścia  indywidualne pod opieką osoby dorosłej 
 lub za okazaniem pisemnej zgody rodziców. 
 

Współorganizatorzy: Socatots, Strefa fitness - centrum sportowe w Tychach, Robokids - Centrum Kreatywnej 

Edukacji, Stowarzyszenie Pro-Mundi) 

 

09.02.2018 (piątek) 

od godz. 10. 00 - 18. 00 

Lokalizacja teren przed lodowiskiem ul. Folwarecka 10  

ZJEŻDŻALNIA SNOWTUBING - Sztuczny stok - bezpłatnie dla każdego 

Wspaniała zabawa dla dzieci oraz rodzin. 

Zjeżdżanie po wytyczonym torze na specjalnych gumowych ślizgach zwanych potocznie oponami/dętkami.  

 

10.02.2018 (sobota) 

od godz. 10. 00 - 18. 00 

Lokalizacja teren przed lodowiskiem ul. Folwarecka 10  

ZJEŻDŻALNIA SNOWTUBING - Sztuczny stok - bezpłatnie dla każdego 

Wspaniała zabawa dla dzieci oraz rodziny. 

Zjeżdżanie po wytyczonym torze na specjalnych gumowych ślizgach zwanych potocznie oponami/dętkami.  

 

11.02.2018 (niedziela) 

Zapraszamy na WYJAZD NA NARTY ZJAZDOWE – Istebna, stok „Złoty Groń” 

Zapisy i wpłaty do dnia 09.02.2018r. do godz. 10.00 - osobiście w kasie hali sportowej (ul. Folwarecka 10)  

- decyduje kolejność zgłoszeń.  

Odpłatność: 40.00/ osoby + 10 zł. kaucja zwrotna na karnet.  

Cena obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, karnet  na wyciąg do ok. 4 godzin, opiekuna grupy,  

opiekę medyczną. Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z wyjazdu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej  

- wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych.  

Zapoznaj się z Regulaminem wyjazdu na stronie: www.mosir.zory.pl 

 

11.02.2018 (niedziela) 

od godz. 10. 00 - 18. 00 

Lokalizacja teren przed lodowiskiem ul. Folwarecka 10 . 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_x_iNyN7YAhXKKlAKHZBHA8wQFggvMAA&url=http%3A%2F%2Fstrefafitness.pl%2F&usg=AOvVaw1LvUGjKfqh5LNIuwYRt5rl


ZJEŻDŻALNIA SNOWTUBING - Sztuczny stok - bezpłatnie dla każdego 

Wspaniała zabawa dla dzieci oraz rodzin.  

Zjeżdżanie po wytyczonym torze na specjalnych gumowych ślizgach zwanych potocznie oponami/dętkami. 

 

KONKURS "SZCZĘŚLIWY DYPLOM" - zwycięzcy turniejów, zawodów sportowych 

organizowanych w okresie ferii zimowych nagrodzeni zostaną pamiątkowymi 

dyplomami . Osoby posiadające dyplom uprawnione są do udziału w konkursie, który zostanie 

przeprowadzony w dniu 09.02.2018 o godz. 12 30. Do wygrania aparat fotograficzny, tablet. Szczegóły 

w regulaminie na stronie www.mosir.zory.pl 

 

BEZPŁATNA NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH  

- dzieci do 12 lat 

ZAPRASZAMY dzieci do nauki podstaw jazdy na łyżwach. 

Miejsce: Lodowisko przy Hali Sportowej (ul. Folwarecka 10) 

Zajęcia pod kierunkiem instruktora będą prowadzone w ośmiu grupach ćwiczebnych. 

Do udziału w zajęciach wymagana:  

- pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych  (druk do pobrania ze strony internetowej) 

www.mosir.zory.pl lub w kasie hali sportowej) 

- sprzęt własny lub wypożyczony odpłatnie u organizatora 

Zapisy prowadzone są w kasie hali sportowej (ul. Folwarecka 10). 

Ilość miejsc ograniczona (maksymalnie 8 osób w grupie) - decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zebranie organizacyjne z rodzicami dzieci zapisanych odbędzie się w dniu 25.01.2018 

w Hali Sportowej (ul. Folwarecka 10) 

godz. 17 00 - dzieci zapisane na I tydzień ferii 

godz. 17 30 - dzieci zapisane na II tydzień ferii 

Terminarz szkółki łyżwiarstwa "krok po kroku". 

W przypadku nieobecności dziecka podczas zajęć organizator podejmie decyzję o uzupełnieniu listy 

uczestników. Każde dziecko, które zakończy szkolenie otrzyma certyfikat uprawniający do udziału  

w konkursie z nagrodami. Regulamin konkursu na stronie www.mosir.zory.pl 

Terminy zajęć: 

I tydzień ferii  

I grupa godz. 
29.01.2018 poniedziałek 9.00 
30.01.2018 wtorek 9.00 

http://www.mosir.zory.pl/


31.01.2018      środa 9.00 
01.02.2018      czwartek 9.00 

II grupa  
29.01.2018 poniedziałek 10.00 
30.01.2018 wtorek 10.00 
31.01.2018      środa 10.00 
01.02.2018      czwartek 10.00 

III grupa  
29.01.2018 poniedziałek 11.00 
30.01.2018 wtorek 11.00 
31.01.2018      środa 11.00 
01.02.2018      czwartek 11.00 

IV grupa  
29.01.2018 poniedziałek 12.00 
30.01.2018 wtorek 12.00 
31.01.2018      środa 12.00 
01.02.2018      czwartek 12.00 

 
II tydzień ferii  

V grupa  
05.02.2018 poniedziałek 9.00 
06.02.2018 wtorek 9.00 
07.02.2018      środa 9.00 
08.02.2018      czwartek 9.00 

VI grupa  
05.02.2018 poniedziałek 10.00 
06.02.2018 wtorek 10.00 
07.02.2018      środa 10.00 
08.02.2018      czwartek 10.00 

VII grupa  
05.02.2018 poniedziałek 11.00 
06.02.2018 wtorek 11.00 
07.02.2018      środa 11.00 
08.02.2018      czwartek 11.00 

VIII grupa  

05.02.2018 poniedziałek 12.00 
06.02.2018 wtorek 12.00 
07.02.2018      środa 12.00 
08.02.2018      czwartek 12.00 

 

LODOWISKO MOSiR 

Godziny otwarcia w czasie ferii zimowych: 

poniedziałek - piątek  - od 9.00 do 14.00 oraz 15.00 do 20.00 (ostatnie wejście o godz. 19.00) 

sobota - niedziela   - od 9.00 do 14.00 oraz 15.00 - 21.00 (ostatnie wejście o godz. 20.00) 

Promocyjne ceny biletów ferii zimowych dostępne w kasie hali sportowej oraz na www.mosir.zory.pl. 

Nowe "foczki" do nauki jazdy dla dzieci, ułatwiające utrzymanie równowagi. 



Uwaga: Podczas organizowania szkółki łyżwiarskiej dla dzieci (dot. ferii zimowych) w wyznaczonych 

programowo terminach nastąpi częściowa rezerwacja płyty lodowiska. 

 

 

sporządzono 09.01.2018 

Małgorzata Więcław 


