MŁODZIEŻOWI MISTRZOWIE SPORTU 2021
MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2021
SZANOWNI RODZICE
Klub sportowy MSK Silesia Volley Mysłowice w związku z wygranym konkursem MBO
2021 zaprasza dzieci do uczestnictwa w projekcie – zajęciach pod nazwą Młodzieżowi
Mistrzowie Sportu prowadzonym w szkołach na terenie Gminy Imielin, Miastach
Katowice, Mysłowice.
CO TO JEST?
Zajęcia sportowe prowadzone w I edycji przez nauczycieli trenerów w obiektach
sportowych szkół podstawowych w okresie marzec- grudzień 2021
Zajęcia sportowe prowadzone będą w grupach 3 godziny w tygodniu.
• Grupy klas I-III oraz IV-VI siatkówka dziewcząt.
• Grupy klas I-III oraz IV-VI zajęcia ogólnorozwojowe.
GDZIE I KIEDY ?
Zajęcia sportowe prowadzone w I edycji przez nauczycieli trenerów w obiektach
sportowych szkół podstawowych w okresie od 15 marca do 20 grudnia 2021.
Mysłowice: SP 4, SP 10, SP 16, SP 17, Szkoła Sportowa
Imielin: SP nr 1,
Katowice: SP 21.
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ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE !!!
Projekt sﬁnansowany przez Urząd Marszałkowski w ramach II edycji Budżetu
Obywatelskiego województwa Śląskiego prowadzony przez Klub Sportowy MSK Silesia
Volley Mysłowice.
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CO OFERUJEMY
Zajęcia dla dzieci na terenie szkoły 3 godz./tydzień,
Darmowy sprzęt sportowy dla uczestnika projektu,
Darmowe konsultacje lekarskie / badania dla dzieci uczestniczących,
Darmowe konsultacje dietetyczne oraz plan żywienia młodego sportowca,
Turnieje – rywalizacja pomiędzy dziećmi w projekcie ( 2 Turnieje Otwarcia i Finału
wraz z nagrodami dla wszystkich uczestników ),
Darmowe koszulki, plecaki, certyﬁkaty dla dziecka, które ukończy projekt,
Mnóstwo dobrej zabawy i miło sportowo spędzonego czasu.
CO NALEŻY ZROBIĆ BY UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH???
Wypełnić deklarację uczestnictwa i dostarczyć podczas zajęć opiekunowi,
Zgłosić się na zajęcia w szkole ( informacje o dniach, godzinach osobach
prowadzących przesyłamy za pomocą dziennika LIBRUS oraz dostępne są na stronie
www.silesiavolley.pl )
DODATKOWO
Możliwość wyjazdu na obóz sportowy – Dźwirzyno 2021 ( odpłatnie ) informacja na
stronie www.silesiavolley.pl

