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Od 27 stycznia rozpoczną się zimowe ferie dla uczniów z elbląskich
szkół. Z szacunkowych danych wynika, że podobnie jak przed rokiem niewielu młodych
elblążan wyjedzie z miasta w tym czasie. Z myślą o nich Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
przy współpracy z KS Orzeł, Towarzystwem Tenisowym Skore, Sekcją Kajakową ZKS Olimpia,
UKS Kontra, Matrix Fitness i Fun Center przygotował atrakcyjne, nieodpłatne propozycje na
spędzenie wolnego czasu w dniach od 27 stycznia do 7 lutego.
Oto one w telegraficznym skrócie: - Szukamy „Snajpera – strzelnica na krytej pływalni MOSiR (6 terminów),
- Aqua Sfera – cykl zajęć na krytej pływalni MOSiR (8 terminów),
- Zimowe Biegi na Orientację – lodowisko Helena (2 terminy),
- Akademia Tenisa Stołowego – sala na lodowisku Helena (8 terminów),
- Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży – sala na lodowisku Helena (2 terminy),
- Zajęcia sportowo-rekreacyjne na tafli lodowiska Helena (10 terminów),
- Zimowa Akademia Tenisa Ziemnego – hala do tenisa przy SP nr 1 ul. Daszyńskiego (2
terminy),
- Popływaj zimą w kajaku – przystań kajakowa ul. Radomska (10 terminów),
- Arena do gry w Laser Paintball – ul. Akacjowa 9 (2 terminy),
- Ice Party dyskoteka na lodzie – lodowisko Helena (1 termin),
- Bokserskie ferie z Kontrą – sala fitness na lodowisku (4 terminy),
- Ferie zimowe z Matrix Fitness – sala fitness na lodowisku (4 terminy).
Wszystkie zajęcia nadzoruje i koordynuje Dział Imprez MOSiR tel. 55 625 63 06, kom. 537 443
330, mail imprezy@mosir.elblag.eu
Szczegółowe kalendarze z terminarzem organizowanych imprez i wydarzeń w okresie ferii
zimowych, będą systematycznie publikowane na stronie internetowej www.mosir.elblag.eu i w
lokalnych mediach. Już dziś zapraszamy do uczestnictwa dzieci i młodzież gwarantując dobrą i
bezpieczną zabawę, co stało się już symbolem imprez organizowanych przez MOSiR.
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