
 MIEJSKIE CENTRUM SPORTU W ZĄBKACH „AKTYWNE LATO 2019” (22 – 26.07.2019) 

 
PONIEDZIAŁEK  22.07 WTOREK  23.07 ŚRODA  24.07 CZWARTEK  25.07 PIĄTEK  26.07 

ZEBRANIE Z RODZICAMI 

ZBIÓRKA 7:45 – 8:00 

SP 1 ul. Piłsudskiego 35  

 

8:00 ZBIÓRKA 
SP 1 ul. Piłsudskiego 35 

 

8:00 ZBIÓRKA 

SP 1 ul. Piłsudskiego 35 

 

8:00 ZBIÓRKA 
SP 1 ul. Piłsudskiego 35 

 

8:00 ZBIÓRKA 
SP 1 ul. Piłsudskiego 35 

 

wycieczka Fontanny – Błonie 

zajęcia sportowe     

obiad  

nauka pływania 

 

wycieczka do ośrodka 

„Koparka” – Alpaka mój 

przyjaciel  
obiad 

nauka pływania 

  

 

wycieczka do sali zabaw 

„Kolorado” 

gry planszowe 

przygoda z książką 

obiad 

szkolenie z pierwszej pomocy 

na pływalni 

nauka pływania  

 

 

wycieczka do kina „Helios”              

film pt. : „Król Lew”. 

gry planszowe 

przygoda z książką 

 obiad 

nauka pływania 

 

pokaz cyrkowy 

warsztaty kuglarskie 

obiad 

kręgielnia  

nauka pływania 

 

 
ZABIERAMY ZE SOBĄ; 

strój na pływalnię 

ręcznik kąpielowy 

klapki basenowe 

obuwie sportowe na jasnej 

podeszwie (na zmianę) 

koszulka na zmianę 

obuwie do chodzenia  

po wodzie 

picie i II śniadanie 

 

ZABIERAMY ZE SOBĄ; 

strój na pływalnię 

ręcznik kąpielowy 

klapki basenowe 

obuwie sportowe na jasnej 

podeszwie (na zmianę) 

koszulka na zmianę 

picie i II śniadanie 

 

ZABIERAMY ZE SOBĄ; 

strój na pływalnię 

ręcznik kąpielowy 

klapki basenowe 

obuwie sportowe na jasnej 

podeszwie (na zmianę) 

koszulka na zmianę    

picie i II śniadanie       

 

 

ZABIERAMY ZE SOBĄ; 

strój na pływalnię 

ręcznik kąpielowy 

klapki basenowe 

obuwie sportowe na jasnej 

podeszwie (na zmianę)  
koszulka na zmianę 

12,- cena 1 zestawu dla grup 

(zestaw: napój 0,4l + mały 

popcorn) 

picie i II śniadanie 

 

ZABIERAMY ZE SOBĄ; 

strój na pływalnię 

ręcznik kąpielowy 

klapki basenowe 

obuwie sportowe na jasnej 

podeszwie (na zmianę)       
koszulka na zmianę 

picie i II śniadanie 

ODBIÓR DZIECI 

 Pływalnia ul. Słowackiego 21 

sala squash I p. 

ODBIÓR DZIECI 

 Pływalnia ul. Słowackiego 21 

sala squash I p. 

ODBIÓR DZIECI 

 Pływalnia ul. Słowackiego 21 

sala squash I p. 

ODBIÓR DZIECI 

 Pływalnia ul. Słowackiego 21 

sala squash I p. 

ODBIÓR DZIECI 

 Pływalnia ul. Słowackiego 21 

sala squash I p. 

Zajęcia odbywają się w godzinach 8:00 – 16:00. Każdego dnia rodzice / opiekunowie przyprowadzają dzieci wg. harmonogramu zajęć.  NA SPÓŹNIALSKICH 😊 NIE CZEKAMY   

Kierownik: P. Joanna Janukowicz-Szerszeniewska tel.:501 847 541, opiekunowie: P. Zuzanna Wojtal, P. Adam Gozdal, P. Marek Chechłowski.                                                                   

        Bardzo proszę, aby; 

• dzieci miały ze sobą drugie śniadanie, napój niegazowany, emulsję wodoodporną do opalania, oraz lek na chorobę lokomocyjną (jeśli jest taka potrzeba), 

• były obecne przy pakowaniu plecaków, ponieważ później nie wiedzą co miały ze sobą i czy wszystko jest zabrane, 

• nie zabierały ze sobą wartościowych rzeczy. MCS w Ząbkach  nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie, 

• telefonu dzieci używały tylko do kontaktu z rodzicem / opiekunem. 


