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- Tylko pierwszego dnia ferii z naszej oferty skorzystało ponad
dziewięćset dzieci, a patrząc na cały program i ilość atrakcji, możemy się spodziewać, że w
kolejnych dniach frekwencja będzie podobna - twierdzi Marek Wnuk, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
„Ferie 2015. Wyłącz nudę - włącz sport” - to bogaty program przygotowany dla najmłodszych
elblążan, przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Centrum Sportowo-Biznesowe.
Każdego dnia ferii, na obiektach sportowych, odbywają się różnego rodzaju zajęcia, od jazdy na
lodzie i pływania, przez strzelectwo, piłkę nożną, a na judo czy karate skończywszy.
Pierwszego dnia ferii największym zainteresowaniem cieszyło się tradycyjnie lodowisko.
Podczas dwóch bezpłatnych sesji, przez taflę lodu przewinęło się ponad pięciuset uczniów.
Przypomnijmy, że na lodowisku od poniedziałku do piątku, odbywają się bezpłatne zajęcia, od
godz. 12:15 dla grup zorganizowanych, a od 13:15 jazda dowolna dla dzieci i młodzieży.
- Jestem z koleżanką na zimowisku i dziś całą naszą grupą odwiedziliśmy lodowisko - mówi
9-letnia Dominika. - Jest tu bardzo fajnie, można spokojnie pojeździć, albo jak ktoś woli to
pobawić się większą grupą. Cieszę się, że w czasie ferii zaplanowane mamy jeszcze jedno
wejście na lodowisko.
Lodowisko, to jednak nie tylko sporty zimowe. Chętnych nie brakowało także na zajęciach z
Matrix Fitness oraz Akademii Tenisa Stołowego. Jednak prawdziwym hitem pierwszego dnia
ferii okazała się strzelnica sportowa mieszcząca się na krytej pływalni. Już kilka minut przed
godziną 10:00 ustawiła się spora kolejka chętnych, którzy chcieli sprawdzić swoje umiejętności
snajperskie. Do broni podchodziły zarówno dziewczynki jak i chłopcy, ale jak się okazało,
trafienie w „dziesiątkę” wcale takie łatwe nie było.
- Mieszkam w Elblągu i na strzelnicę przyszedłem samemu - twierdzi 14-letni Łukasz. - Mój tata
był wojskowym, mi też spodobało się strzelanie i dlatego chciałem spróbować swoich sił. Jak na
pierwszy raz mogę powiedzieć, że poszło mi dobrze, większość strzałów miałem w tarczę.
Naprawdę zachęcam, bo warto tu przyjść i spróbować swoich umiejętności, jest to super
doświadczenie.
To dopiero początek ferii na sportowo. Przez najbliższe dni na uczniów czeka wiele atrakcji i
zajęć sportowo-rekreacyjnych. Ich podsumowaniem będzie Ice Party, czyli wspólna zabawa dla
dzieci i młodzieży na lodzie. Festyn dla uczestników ferii odbędzie się w piątek 6 lutego
o godz. 18:00 na lodowisku Helena. To właśnie wtedy organizatorzy podsumują tegoroczne
ferie i nagrodzą dzieci, które spędziły ten czas na sportowo.
- Podczas wszystkich zajęć każdy z uczestników otrzyma specjalny kupon, na którym wpisze
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swoje imię, nazwisko oraz dyscyplinę sportową w jakiej brał udział - wyjaśnia Marek Kucharczyk
- specjalista ds. marketingu i reklamy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Elblągu. Wypełnione karty należy składać w specjalnie przygotowanych urnach, które
znajdować się będą na każdym z naszych obiektów sportowych. 6 lutego, podczas Ice Party,
wśród uczestników naszej zabawy zostaną wylosowane atrakcyjne nagrody.
Szczegółowy program zajęć organizowanych pod nazwą „Ferie 2015. Wyłącz nudę - włącz
sport”, można znaleźć na stronie www.mosir.elblag.eu w zakładce Ferie z MOSiR-em 2015, a
także na stronie internetowej Centrum Sportowo-Biznesowego www.csb.elblag.pl.
Tekst i fot. MOSiR
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