
MATERIAŁ
NA KOMISJĘ EDUKACJI RADY MIASTA KATOWICE.

KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 10 CZERWCA 2015
DOT. PKT 4 POD NAZWĄ

"INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA NA TEMAT STANU PRZYGOTOWAŃ DO
ORGANIZACJI LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE

KATOWICE"

W dniu 29 kwietnia 2015 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert dla podmiotów
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych pod
nazwą:

- "Akcja Lato 2015 - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży",
- "Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania

umowy do 31 grudnia 2015 r."
Wnioski na powyższy konkurs składane były przez zainteresowane podmioty w terminie
do 20 maja 2015 r. W chwili obecnej trwają prace Komisji Konkursowej opiniujące oferty
złożone na realizację powyższych zadań publicznych.
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Informacja na temat imprez organizowanych w ramach akcji ..Lato w mieście 2015" na obiektach
MOSIR Katowice

Nazwa I rodzaj zajęć Termin Czas trwania Zajęcia otwartelMiejsce zajęć zajęć zamknięte, odpłatność
pon-pt.

1300 - 2100 od 16 lat
OaWRotna aRo. VII-VIII odpłatne

ul. Nasypowa 6S pon-pt. l (}!Q - 1800 otwartetenis stołowy
VlI-VIll nieodpłatne
po n-pt. 800 - 2100 otwarte§kate-park VII-VlII nieodpłatne

legis stołowy pon-pt. 800- 1500 otwarte
VII-VIII nieodpłatne

_ ..-

pon-pt. 900 - 1500 otwarte
TepJs ziemny. VII-VlU nieodpłatne

ORW "Zadołe"
ul. Wczasowa 8

800- 1500 otwarte
pon-pt,Kosnk6wka VlI- VIII nieodpłatne

.,._..

:

800- 1500 otwarte
$danka do tenis pon-pt, nieodpłatneVlI-VlII: ....

od 16 lat
sHownła pon-pt.

800 - 1500 odpłatneVII-VIII
- _0'-

o

i

boiska wie\ąfunkcyjpe CJloaekówkf, pon-pt. 1000- 1800 otwarte
sJat)6wka) VII-VIII nieodpłatne

; ORW"Bugla" . eRka nątna pon-pt. 1000- 1800 otwartei ul. żeliwna 26d - .. . trawa) VII-VIII nieodpłatne
. _.,

pon-pt, 1000- 1800 otwarte
!!mi! Itpłowy VII-VHI i nieodpłatne

-._ .-- . _.-- . _.-
otwartepen-pt. I(ftl- 1800 I

siatk6wka olatowa VII- VlIJ nieodpłatne I,--- -



pl!l9! noma płatowa
1pen-pt.

VII-VIII
1O!l!l- 1800 otwarte

nieodpłatne

Hala sportowa
III. J6zefowska 40

Siatkówka, sztuki walki

lłł!rn1d!

Lato z zapasami ...Zyg <iKS
KATOWlCĘ

.§imnastyb artystyąna-UKS: KĄTQ!aCE

'"-' wielofuakąłDe (kosekówy'
i ptkó\!ka}

OI.VH -07.VIII

IO-14.VIII

17-31.VII

pon-pt.
VII- VIII

17-28.VIII

1O-14.VIIl

pon-pt.
VII-VIII

9W- 1500

13()() -1500

9()() - IIQQ; 13QQ-
15QQ

9QQ - 2()J.Q

llQ!L \3!l!l

9!l!l - 13QQ

9QQ- 1500

otwarte
nieodpłatne

od 16 lat
odpłatne

otwarte
nieodpłatne

otwarte
nieodpłatne

pDkapotua
(małe lJoi!!ro gtuąn! trawa)

"~r-"-".,
-:

1 tenis Ile.

sitoMJIJ

pon-pt.
VII-VIII

pon-pt.
VII-vm

Pon-pt.
VII-VIII

1000- 12Of)

llQQ - \300

800 - 2()!l!l

otwarte
nieodpłatne

j

I

i
{
~

Ośrodek Sportowy "Hetman"
1 ul.Siwb6
i
i

otwarte
nieodpłatne

otwarte
nieodpłatne

od 16 lat
odpłatne I



Sala gimnastyczna
,,spodek"

Al. Końantego 35

siatkówka

VII-VIII
od poniedziałku do

piątku
bez 27.08

900 - 1200 otwarte
nicodpłatne

koszykówka

VII-VIII
od poniedziałku do

piątku
bez 27.08

1200 - 1500 otwarte
nicodpłatne

~Iłownla pon-pt.
VII-VIII 700 - 1500 od 16 lat

odpłatne

IunlfipHki notneJ·halowel MęP6

j'

,_ Dłłkanoina; ;
hfsko •• ezna traw!l,&n!pk

Z9JigNliwy8ne) o

27.VIII.2015

pon-pt.
VII-VIII

1000-1500

9()() - 1500

Impreza zamknięta

otwarte
nieodpłatne

botY.'!ielofpnkg1ne (piłkan.a
; -:;k9lZ!kówka. !iatk6wka);

pon.-pt.
VII-VIlI 900 - 1500 otwarte

nieodpłatnel:
l.:

tenis sMłowy pen-pt.
VlI-VIII 900- 1500 otwarte

nieodpłatne

~o

poń-pt.
VII-VIII

I 8Q\L 2100 od 16 lat
odpłatne I

. 1'- -- ---, i pon.-pt.
Ośrodek Sportowy ,,słowian" t teglsz!emny - VII- VIlI 900 _ 1500 .otwarte

ul.l ..go Maja 99! o·· . meodpłatne



I
§!sate-park pon-pt. 8!l.!L 2100 otwarte

VII- VIII nieodpłatne

Boisko Piłkarskie "Rapid" piłka nożna I otwarte
pon-pt. l ()llil - 1200 nieodpłatneul. Grąiyńskiego 51 (boisko treningowe.) VII- VIII

i

pRkan.a. pon.-pL 1000 - 1200 otwarte
(boisko tumngowt; JI!'1IPyer&anizowane)

VII- VIII nieodpłatne

Hala:i boisko
OS ,,szoplenice"

ul. 11 listopada 16 Siatkówg, kggyłsówką, piłka reąna. porr-pt. 9°0 - 1500 otwarte
pHkaootna balowa <bala) VII-VIII nieodpłatne

. - _ .. . .

tenłsPenmy
pon-pt. 900 - 1500 otwarte

.. C". VII- VIII nieodpłatne
.:

03-29.VIII (bez
l

linmasttkaartystyczna- UKSQrramba 900 - 1300 otwarte
Halaj boisko weekendów) nieodpłatne

OS "i:ołę.iłlrz"
,iatkówka,piłka notną halm VII -VIII 900 - 1500 otwarte

.. - 03-29VIII J2Q!LI5OO nieodpłatne
Boisko Spertowe przy ul. .. . ---

Pon-pt i otwarte
Boya-Żeleilsldego Piłka notą, 800 - 1300

VII-VIII nieodpłatne

OS "Podlesianka" Manąm!
Pon-pt 800 - 15QQ otwarte

Ul. Sołtysia 25 VII-VIII nieodpłatne

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST NIEODPŁATNY ZA OKAZANIEM LEGITYMACJI SZKOLNEJ .~.3

(tenis ziemny i stołowy - obowiązuje obydwojga w parze). ....".},'/'!: "" .~_~ J

WSTĘP NA BASENY ORAZ SIŁOWNIE WG. CENNIKA.~~rll~:r"~,\l:~~n
, Rozkład zajęć na halach sportowych MOSiR Katowice może ulec zmianie po dostarczeniu przez kat~ic'kie klubf"sportowe

zapotrzebowania na organizację zajęć sportowych w ramach Akcji "Lato w mieście"; ,.;

• W czasie Akcji "Lato w mieście" obowiązywać będzie program "Babcia, dziadek i ja", "Aktywni Seniorzy" oraz "Nas troje i więcej"

IJtfih.


