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Tuż po długim weekendzie czerwcowym rusza akcja Wakacje z MOSiR-em. W programie
znajdzie się wiele atrakcji takich jak różnorodne turnieje, festyn, wycieczki rowerowe czy strefa
gier i zabaw na tafli lodowiska.
Dzieci, które w czasie wakacji pozostają w mieście, wcale nie muszą narzekać na nudę.
Program Wakacji z MOSiR-em został tak ułożony, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dlatego,
wszystkich małych i dużych miłośników aktywnego wypoczynku Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Elblągu zaprasza do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Tradycyjnie nie
zabraknie gier zespołowych, a uczestnicy zajęć będą mogli sprawdzić się w przeróżnych
turniejach. Wszystkie zajęcia w ramach akcji są bezpłatne.
- Wakacje z MOSiR-em rozpoczniemy już w poniedziałek, 24 czerwca, otwarciem strefy gier i
zabaw, która będzie działała do końca sierpnia – mówi Natalia Szrama, specjalista do spraw
marketingu i reklamy w MOSiR – Uczestnicy zajęć do dyspozycji będą mieli: stoły do
cymbergaja, stoły do piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej, stoły do tenisa
stołowego oraz boisko do mini koszykówki. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od godziny 9
do 15.
W czasie Wakacji z MOSiR-em zaplanowana szereg turniejów:
turniej streetball, czyli koszykówki ulicznej dla dzieci i młodzieży, który odbędzie się na
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boiskach mieszczących się na torze łyżwiarsko-wrotkarskim „Kalbar” przy ul. Agrykola.
Zespół składa się z 3 zawodników / zawodniczek. Zgłoszenia przyjmowane będą 15
minut przed rozpoczęciem turnieju, który odbędzie się w czwartek, 4 lipca w godz. 11.00
– 14.00
dwa turnieje tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych odbędą się w hali
Lodowiska Helena przy ul. Karowej 1. Zgłoszenia przyjmowane będą 15 minut przed
rozpoczęciem turniejów, które zaplanowano na dwie środy: 10 lipca i 8 sierpnia w godz.
10.00 – 14.00
dwa turnieje soccer cup, czyli rozgrywki w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży, które
odbędą się na boiskach mieszczących się na torze łyżwiarsko – wrotkarskim „Kalbar”
przy ul. Agrykola. Zespół składa się z 5 zawodników i bramkarza oraz maksymalnie 3
zawodników rezerwowych. Zgłoszenia przyjmowane będą 15 minut przed rozpoczęciem
turniejów, które zaplanowano na środy, 24 lipca i 21 sierpnia w godz. 10.00 – 14.00
dwa turnieje piłki siatkowej plażowej zorganizowane będą na boisku przy Tawernie
Tortuga przy Bulwarze Zygmunta Augusta. W turniejach mogą wziąć udział zespoły
składające się z dwóch zawodników, którzy ukończyli 16 lat. Przewidywane jest 12
drużyn startujących w turnieju. W pierwszych zawodach miłośnicy siatkówki plażowej
zagrają o Puchar Prezydenta Elbląga – niedziela, 21 lipca, godz. 900. Natomiast w
kolejny turniej będzie o Puchar Dyrektora MOSiR – niedziela, 18 sierpnia, godz. 900.
Zgłoszenia do turniejów przyjmowane są do czwartków poprzedzających zawody do
godz. 2359 (do 18 lipca o Puchar Prezydenta Elbląga, do 15 sierpnia o Puchar
Dyrektora MOSiR). Prosimy o przesłanie maila, w którego treści znajdą się: nazwa
zespołu, imiona i nazwiska obu zawodników oraz numer kontaktowy do kapitana
zespołu).
Na torze łyżwiarsko-wrotkarskim „Kalbar” przy ul. Agrykola odbędzie się rodzinny festyn
wakacyjny. Jest to propozycja zarówno dla najmłodszych, jak i całych rodzin. W programie
przewidziano gry, zabawy i różnego rodzaju konkurencje sportowe. Zapraszamy w niedzielę, 7
lipca, od godz. 11.00 do 16.00.
W czasie trwania Wakacji z MOSiR-em zaplanowaliśmy 3 wycieczki rowerowe – informuje
Marek Kamm z Działu Organizacji Imprez. – Jest to doskonała forma aktywnego spędzania
wolnego czasu. Uczestnicy wycieczek nie tylko poprawią swoją kondycję, ale także poznają
uroki Elbląga i miejscowości położonych wokół miasta.
30.06.2019 r. /niedziela/ godz. 10.00 Wycieczka rowerowa – GreenVelo okolic Elbląga.
Start zaplanowano z polany z wiatami w Bażantarni. Dystans 24 km. Zakończenie wycieczki
przy CH Ogrody. Czas trwania wycieczki około 3 godzin (10.00-13.00). Mapa:
https://www.bikemap.net/en/r/4984798/
28.07.2019 r. /niedziela/ godz. 10.00 Wycieczka rowerowa - Karciany Kamień. Start z pętli
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tramwajowej na ulicy Ogólnej. Dystans 33 km. Zakończenie wycieczki na Placu Słowiańskim.
Czas trwania wycieczki około 4 godzin (1000-1400). Mapa:
https://www.bikemap.net/en/r/4984817/
11.08.2019 r. /niedziela/ godz. 10.00 Wycieczka rowerowa - Elbląskie Formy Przestrzenne.
Start spod Galerii El. Dystans 15 km. Zakończenie wycieczki na Placu Słowiańskim. Czas
trwania wycieczki około 3 godzin (1000-1300). Mapa: https://www.bikemap.net/en/r/4984848/
Na koniec tegorocznych Wakacji z MOSiR-em zaplanowaliśmy bardzo ciekawą atrakcję dla
dzieci – mówi Adam Krause, kierownik CRW Dolinka. – 31 sierpnia odbędzie się Aquathlon,
czyli zawody łączące dwie dyscypliny sportu: pływanie i bieganie.
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy w wieku od 4 do 12 lat. Długość dystansu
uzależniona jest od kategorii wiekowych w jakich startują uczestnicy. Przewidziano następujące
kategorie wiekowe: 4-5, 6-7, 8-9, 10-12 – w każdej osobno rywalizują chłopcy i dziewczęta.
Zapisy przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019 r pod adresem www.aquathlon.elblag.pl.
Udział we wszystkich zajęciach w ramach akcji Wakacje z MOSiR-em jest bezpłatny.
Organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, a współorganizatorami są:
Departament Sportu i Rekreacji UM w Elblągu, Elbląski Szkolny Związek Sportowy, Szkoła
Pływania „Maluchy Pływają”.
Tekst i fot. MOSiR
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