
WROCŁAWSKI PARK WODNY S.A. 
SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY 

  

oraz współpracujący 
uczestnicy programu Trener Osiedlowy i Trener Gminny  

 
zapraszają na 

 

FESTYN SPORTOWO – REKREACYJNY 
POŻEGNANIE  LATA 2011   

 
 

który odbędzie się 2.09.2011 we WROCLAWSKIM PARKU WODNYM  S.A. Wrocław 
ul. Borowska 99 

 
PROGRAM FESTYNU: 
15,00  uroczyste otwarcie Festynu  

15,15   konkursy szybkości zjazdu na zjeżdżalni 
  turniej mini piłki nożnej drużyn 3 osobowych  

  turniej uproszczonej siatkówki plażowej 3 osobowej 
turniej badmintona 
turniej darta 

turniej ringo 
turniej boule  

ok.18,00 uroczystość zakończenia Festynu, rozdanie nagród 
   

 

 
Organizatorzy 

 

                 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Program konkurencji Festynu 
 

Uczestnictwo na Festyn zostają zaproszone dzieci i młodzież ( szkoły 
podstawowe i gimnazjalne –obowiązuje aktualna legitymacja 

szkolna ) uczestniczące w zajęciach z Trenerami Osiedlowymi 
i Gminnymi. 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 konkursie szybkości 

zjazdu na zjeżdżalni lub innym turnieju indywidualnym oraz 
jednej dyscyplinie zespołowej 

 
1. Konkurs szybkości zjazdu na zjeżdżalni 
Konkurs indywidualny bez podziału na dziewczęta i chłopców 

 
2. Turniej piłki nożnej 3 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 
 

3. Turniej badmintona 
Turniej indywidualny, system gier uzależniony od ilości zawodników,  bez 
podziału na płeć (turniej rozgrywany na dwóch boiskach ) 

 
4. Turniej uproszczonej siatkówki plażowej 3 osobowej 

Mecze na boisku piaszczystym o wymiarach 4 x 6 m. Obowiązują z dużą 
tolerancją przepisy siatkówki. System gier uzależniony od ilości zgłoszonych 
zespołów. Drużyny bez względu na płeć 

 
5. Turniej boule 

Turniej indywidualny rozgrywany bez względu na płeć 
 
6.Turniej ringo 

Mecze na boisku trawiastym . W zależności od ilości zgłoszonych zawodników 
turniej indywidualny bądź rozgrywany dwójkami. System gier uzależniony od 

ilości zgłoszonych zespołów. Drużyny bez względu na płeć 
 
7. Turniej darta  

Turniej indywidualny, system gier uzależniony od ilości zawodników,  bez 
podziału na płeć (turniej rozgrywany na dwóch elektronicznych tarczach ) 

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

 Przyjazd dzieci i młodzieży z Trenerami do Wrocławskiego Parku Wodnego 
S.A  do godziny 14,30 

 Dzieci i młodzież , która weźmie udział w konkurencjach wodnych musi 
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 

 Dzieci i młodzież  biorące udział w konkurencjach ,które odbywać się będą 
na zewnątrz powinny posiadać odpowiedni strój umożliwiający im udział w 

zawodach 



 Z uwagi na ograniczoną ilość posiadanych wejściówek pierwszeństwo 

posiadają grupy, które zgłoszą się najszybciej ,dla Trenerów Osiedlowych  
zabezpieczonych jest 150 wejściówek, dla Trenerów Gminnych 100 
wejściówek .Obowiązuje przesłanie zgłoszenia ilościowego faksem lub 

 e-mailem 71 367 3315, 367 3316, szs@sport.wroclaw.pl w terminie  
do 30.08.2011 r. 

 Prosimy, aby opiekunowie posiadali załączone zgłoszenie, które oddają w 
recepcji Aquaparku przy wejściu na baseny. Prosimy o odpowiednio 
wcześniejszy przyjazd do Aquaparku, tak by uczestnicy zdążyli się 

przebrać i uczestniczyć w uroczystości otwarcia festynu 
________________________________________________________________ 

 
Zgłoszenie 

 
Trener Osiedlowy /Gminny ………………………………………………………………… 
zgłasza następujące zespoły do udział w festynie sportowo – rekreacyjnym  

POŻEGNANIE LATA 
 

 
1. Ślizgi    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 kategoria młodsza ……… 
 
    ilość zawodników kategoria starsza ……… 

 
5. Turniej boule   ilość zawodników kategoria młodsza ……… 

 
    ilość zawodników kategoria starsza ……… 
 

6. Turniej darta              ilość zawodników kategoria młodsza ……… 
 

    ilość zawodników kategoria starsza ……… 
 
7.Turniej ringo  ilość zawodników kategoria młodsza ……… 

 
    ilość zawodników kategoria starsza ……… 

 
Łącznie Trener zgłasza ………. uczestników ………..  
 

Odesłać do dnia 30.08.2011 

□ w przypadku uczestniczenia w konkurencji wstawić znak x 

mailto:szs@sport.wroclaw.pl

