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Dzień i data Godzina Rodzaj zajęć Uczestnicy Uwagi

10.00-11.00
zajęcia dla grup zorganizowanych                                                                                                                       

hala główna - III sektory                                                                                                                   

Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

11.00-12.00
zajęcia dla grup zorganizowanych                                                                                                                       

hala główna - III sektory                                                                                                                   

Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

12.00-13.00 gry zespołowe*, sportowe gry i zabawy
Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

13.00-14.00 gry zespołowe*, sportowe gry i zabawy
Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

14.00-15.00 gry zespołowe*, sportowe gry i zabawy
Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

15.00-16.00 gry zespołowe*, sportowe gry i zabawy
Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

10.00-11.00
zajęcia dla grup zorganizowanych                                                                                                                       

hala główna - III sektory                                                                                                                   

Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

11.00-12.00
zajęcia dla grup zorganizowanych                                                                                                                       

hala główna - III sektory                                                                                                                   

Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

12.00-13.00 gry zespołowe*, sportowe gry i zabawy
Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

13.00-14.00 gry zespołowe*, sportowe gry i zabawy
Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

14.00-15.00 gry zespołowe*, sportowe gry i zabawy
Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

15.00-16.00 gry zespołowe*, sportowe gry i zabawy
Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

10.00-11.00
zajęcia dla grup zorganizowanych                                                                                                                       

hala główna - III sektory                                                                                                                   

Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

11.00-12.00
zajęcia dla grup zorganizowanych                                                                                                                       

hala główna - III sektory                                                                                                                   

Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

12.00-13.00 gry zespołowe*, sportowe gry i zabawy
Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

13.00-14.00 gry zespołowe*, sportowe gry i zabawy
Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

14.00-15.00 gry zespołowe*, sportowe gry i zabawy
Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

15.00-16.00 gry zespołowe*, sportowe gry i zabawy
Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

10.00-11.00
zajęcia dla grup zorganizowanych                                                                                                                       

hala główna - III sektory                                                                                                                   

Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

11.00-12.00
zajęcia dla grup zorganizowanych                                                                                                                       

hala główna - III sektory                                                                                                                   

Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

12.00-13.00 gry zespołowe*, sportowe gry i zabawy
Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

13.00-14.00 gry zespołowe*, sportowe gry i zabawy
Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

14.00-15.00 gry zespołowe*, sportowe gry i zabawy
Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

15.00-16.00 gry zespołowe*, sportowe gry i zabawy
Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

10.00-11.00
zajęcia dla grup zorganizowanych                                                                                                                       

hala główna - III sektory                                                                                                                   

Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

11.00-12.00
zajęcia dla grup zorganizowanych                                                                                                                       

hala główna - III sektory                                                                                                                   

Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

12.00-13.00 gry zespołowe*, sportowe gry i zabawy
Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

13.00-14.00 gry zespołowe*, sportowe gry i zabawy
Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

14.00-15.00 gry zespołowe*, sportowe gry i zabawy
Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

15.00-16.00 gry zespołowe*, sportowe gry i zabawy
Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych

Lato w Mieście 2022

HALA HAWAJSKA

ZOS HAWAJSKA

w okresie od 27.06-31.08.2022 r.

P
o

n
ie

d
zi

a
łe

k

2

W
to

re
k

1

5

P
ią

te
k

* gry zespołowe m.in. Piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, badminton, unihokej
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