
FERIE 2012 
PROPOZYCJE OŚRODKA KULTURY W WIŚNIOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

31.01. (wtorek) – Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych (wcześniejsze zgłoszenia 

drużyn do OK Wiśniowa do dnia 26.01. Tel. 17 277 53 93), godz. 10:00, sala sportowa 

Gimnazjum w Wiśniowej 

• Aerobic dla dorosłych, godz.19:00 - sala OK w Wiśniowej 

1.02. (środa) –  Turniej Darta Elektronicznego dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum, godz. 

14:00, sala OK w Wiśniowej 

2.02. (czwartek) – Turniej Piłkarzyków dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum, godz. 14:00, 

sala OK w Wiśniowej 

3.02. (piątek) – Ferie aktywnie 2012 – turniej sportowo-rekreacyjny dla Szkół Podstawowych, 

godz. 10:00, sala sportowa Gimnazjum w Wiśniowej (w załączeniu regulamin turnieju) 

• Turniej Tenisa Stołowego dla młodzieży starszej i dorosłych, godz. 16:00, sala OK  

w Wiśniowej 

4.02. (sobota) – Otwarty Halowy Turniej Piłki Siatkowej dla młodzieży szkół średnich i dorosłych, 

godz. 10:00, sala sportowa Gimnazjum w Wiśniowej 

• Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, godz.10:00, sala ok w Wiśniowej 

• Zgrupowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w godz. 14:00 - 18:00, sala OK  

w Wiśniowej 

6.02. (poniedziałek) – Halowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców, godz.9:00, 

 sala sportowa Gimnazjum w Wiśniowej 

7.02. (wtorek) – Halowy Turniej Piłki Siatkowej uczniów Gimnazjum drużyn Dziewcząt, godz. 9:00, 

sala sportowa Gimnazjum w Wiśniowej 

       •Turniej Bilardowy dla uczniów Szkół Podstawowych, godz. 10:00, sala OK  

        w Wiśniowej 

• Tańce, pląsy i zabawy ruchowe, godz. 14:00, sala OK w Wiśniowej 

• Turniej Bilardowy dla uczniów Gimnazjum, godz. 15:00, sala OK w Wiśniowej 

• Aerobic dla dorosłych, godz. 19:00 - sala OK w Wiśniowej 

8.02. (środa) – wyjazd na lodowisko do Strzyżowa (po wcześniejszym zgłoszeniu do dnia  

4.02 (sobota) Organizator zapewnia transport na lodowisko i bilet wstępu, natomiast łyżwy – 

własne lub wypożyczone we własnym zakresie.) Wyjazd o godz. 7:30. 

       • Halowy Turniej Piłki Siatkowej uczniów Gimnazjum drużyn Chłopców, godz. 9:00, sala 

        sportowa Gimnazjum w Wiśniowej 

9.02. (czwartek) – grupowy wyjazd do kina „Helios” w Rzeszowie na film dla dzieci w 3D,  

godz. 11:30. Zapisy i wpłaty w OK Wiśniowa do 4.02 (sobota), cena biletu ok. 16 zł, ilość 

miejsc ograniczona. 

10.02. (piątek) – II Mroźny Piknik – gry, rozgrywki, konkurencje i inne ciekawe śnieżne zabawy, 

godz. 10:00, stadion sportowy LKS „Wisłok” w Wiśniowej 

• Turniej Tenisa Stołowego dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum,  

godz. 14:00, sala OK w Wiśniowej.  

11.02. (sobota) – Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, godz.10:00, sala ok w Wiśniowej 

 

 
 

� Na turnieje drużynowe prosimy zgłaszać udział do dnia 29 stycznia 2012 roku, Tel. 17 277 53 93,  

 zgłoszonym grupom zapewniamy transport. 

� W okresie ferii kawiarenka internetowa czynna w godz. 14:00-18:00. 

� W zawodach sportowych obowiązuje odpowiedni strój i obuwie zamienne. 

� Na udział w turniejach, rozgrywkach i wyjazdach dla osób niepełnoletnich niezbędna jest pisemna 

zgoda rodziców bądź prawnych opiekunów. 

� Planowany Mroźny Piknik odbędzie się przy sprzyjających warunkach pogodowych. Należy zabrać 

czapkę, szalik, rękawiczki (najlepiej dwie pary), można zabrać łopatki do ulepienia bałwana, sanki i 

dużo humoru. Przewidujemy fajną zabawę dla wszystkich od lat 5-ciu do 105-ciu, a dla zmarzluchów 

gorącą herbatkę. 
 

 


