
MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI 

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY 

WROCŁAWSKI PARK WODNY S.A. 
  

oraz współpracujący 

uczestnicy programu Trener Osiedlowy i Kuchnia Marche 
 

zapraszają na 
 

II FESTYN SPORTOWO – REKREACYJNY 

 

 
 

który odbędzie się 2.06.2011 r. w Aquaparku we Wrocławiu, Borowska 99  

i boisku ORLIK we Wrocławiu przy ul. Terenowej 34-38 
 

PROGRAM FESTYNU: 

 

Aquapark      Boisko Orlik 

9,45   otwarcie imprezy dla grupy młodszej  9,15   otwarcie imprezy dla grupy starszej 

10,00 gry i zabawy w wodzie   9,30 turniej piłki nożnej chłopców  

11,30 pokaz ratownictwa i udzielania   turniej siatkówki 3 osobowej dla dziewcząt 

 pierwszej pomocy    11,45 przejazd do Aquaparku na konkurencje  

12,30 gry i zabawy w wodzie dla grupy starszej  wodne 

 turniej piłki nożnej, darts, badmintona 

 i tor przeszkód dla grupy młodszej 

13,45 pokaz ratownictwa i udzielania  

 pierwszej pomocy 

14,00 posiłek 
 

 

Projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
 

 
 

Organizatorzy 

                        
 

 



Program konkurencji Festynu 

 

Uczestnictwo na Festyn zostają zaproszone dzieci z Ośrodków Szkolno – Wychowawczych dla dzieci 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, dla dzieci niedowidzących                    

i z upośledzeniem słuchu i narządów ruchu. 

 Konkurencje rozgrywane będą w miarę możliwości z podziałem na dziewczęta               

i chłopców w dwóch kategoriach wiekowych : 

 - młodsza 1998 i młodsi 

 - starsza roczniki 1995 – 97 

 Każdy z zawodników ma prawo startu w grach i zabawach w wodzie oraz jednej 

dyscyplinie drugiej części zawodów rozgrywanych na świeżym powietrzu. 

 

1. Gry i zabawy dla grupy młodszej 

a. w wodzie 

 wycieczka na makaronach po basenach : leniwa rzeka, baseny zewnętrzne, basen z falą, zjeżdżalnie 

rodzinne 

 bieg w wodzie na 15 metrów – drużyny 5 osobowe 

 wyścigi „ pociągów „ na leniwej rzece 

 łowienie skarbów na basenie z falą 

 wyścigi na zjeżdżalni 

 

b. na boiskach rekreacyjnych zewnętrznych 

- turniej piłki nożnej 4 osobowej 

Mecze rozgrywane na boisku z bandami o wymiarach 10 x 15 m. Jeden  z zawodników jest bramkarzem i 

może łapać piłkę ręką. W bandach boiska wmontowane są bramki o wymiarach 2 m szerokości x 1 m 

wysokości. Czas gry   i sposób rozegrania turnieju uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów 

- turniej badmintona 

Turniej indywidualny, system gier uzależniony od ilości zawodników,  bez podziału na płeć 

- rekreacyjny tor przeszkód 

Konkurencja rozgrywana na czas. Każdy z zawodników  będzie miał do pokonania: 

start skoki na piłce skakance do miejsca gdzie będą leżały w kółkach ringo dwie piłki, które należy 

zamienić miejscami, dobiegnięcie do półmetka, na półmetku przeplecenie się przez szarfę, wykonanie 

rzutu do celu woreczkiem, rzut musi być celny, lub wykonanie 3 prób, powrót do miejsca gdzie będzie 

leżała piłka skakanka i  skacząc na piłce pokonanie odcinka do mety. 

- darts 

Turniej indywidualny rzutek do celu. System uzależniony od ilości zgłoszonych zawodników 

 

 

2. Gry i zabawy dla grupy starszej 

a. w wodzie 

 wodny tor przeszkód 

 bieg w wodzie na 15 metrów – drużyny 5 osobowe 

 przeciąganie liny w wodzie 

 łowienie skarbów  

 wyścigi na zjeżdżalni 

 

b. na boisku Orlik 

- turniej piłki nożnej  

Turniej z udziałem zespołów 10 osobowych. Na boisku mecze rozgrywają drużyny w składzie                  

5 zawodników w polu + bramkarz. Zmiany lotne. System gier i czas trwania meczów uzależniony od 

ilości zgłoszonych zespołów. Obuwie miękkie 

 

- turniej uproszczonej siatkówki plażowej 3 osobowej dziewcząt 

Mecze na boisku o wymiarach 4 x 6 m. Obowiązują z dużą tolerancją przepisy siatkówki. System gier 

uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów.  

 

 



INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 

1. Przyjazd zespołów do Aquaparku we Wrocławiu, ul. Borowska 99 i na boisko Orlik do godziny 9,00. 

Organizatorzy w razie konieczności przewiozą dzieci starsze po turniejach z boiska Orlik do Aquaparku 

2. Dzieci, które wezmą udział w konkurencjach wodnych muszą posiadać strój kąpielowy, ręczniki i klapki. 

Opiekunowie, którzy nie będą wchodzić do wody oraz dzieci nie biorące udziału w konkurencjach 

wodnych muszą posiadać klapki do wejścia na basen i lekki „ plażowy „ strój.  Na basenie obowiązkowy 

udział 1 opiekuna na każde 10 dzieci 

3. Dzieci młodsze biorące udział w drugiej ( zewnętrznej ) części festynu powinny posiadać odpowiedni strój 

umożliwiający im udział w konkurencjach 

4. Obowiązuje przesłanie zgłoszenia ilościowego faksem lub e-mailem 71 367 3315, 367 3316, 

szs@sport.wroclaw.pl w terminie do 25.05.2011 r. 

5. Prosimy, aby opiekunowie posiadali załączone zgłoszenie, które oddają w recepcji Aquaparku przy 

wejściu na baseny. Prosimy o odpowiednio wcześniejszy przyjazd do Aquaparku, tak by dzieci zdążyły się 

przebrać  i uczestniczyć w uroczystości otwarcia festynu 

6. Prosimy o precyzyjne określenie ilości osób z każdego Ośrodka; Organizatorzy przewidują posiłek dla 

wszystkich uczestników bezpośrednio po zakończeniu konkurencji wodnych Festynu 

7. Każdy uczestnik może wziąć udział w zawodach w wodzie oraz w jednej dyscyplinie sportowej 

rozgrywanej w drugiej części Festynu 

 

________________________________________________________________ 

 

Zgłoszenie 

 

Placówka ………………………………………………………………… 

 

zgłasza następujące zespoły do udział w festynie sportowo – rekreacyjnym  

WODNY ŚWIAT 

 

 

1. Gry i zabawy w wodzie  ilość dziewcząt kategoria młodsza ………….. 

 

     ilość dziewcząt kategoria starsza ………….. 

 

ilość chłopców kategoria młodsza ………….. 

 

     ilość chłopców kategoria starsza ………….. 

 

 

2. Turniej piłki nożnej  kategoria młodsza □, kategoria starsza □ 

 

3. Turniej siatkówki □ 

     

4. Turniej badmintona      ilość zawodników  ……… 

 

5. Turniej darts  ilość zawodników  ……… 

 

 

Łącznie reprezentacja placówki liczyć będzie ………. zawodników ……….. opiekunów 

 

Podpis Dyrektora placówki   …………………………………………………. 

 

Odesłać do dnia 25.05.2011 

□ w przypadku uczestniczenia w konkurencji wstawić znak x 

 

mailto:szs@sport.wroclaw.pl

