
 

FERIE „2017” z Radzymińskim Ośrodkiem Kultury i Sportu  
 

Dzień tygodnia Godz. Rodzaj imprezy 

13.02 Pn 10:00 – 12:00 
12:00 – 13:30 
13:30 – 15:00 
16:00 – 18:00 

Zajęcia ruchowe z piłki nożnej dla chłopców- rocznik 2005 
Zajęcia ruchowe z piłki nożnej dla chłopców- rocznik 2006 
Zajęcia ruchowe z piłki nożnej dla dziewcząt- gimnazjum 
Zajęcia ruchowe z piłki nożnej dla chłopców- rocznik 2009 

14.02 Wt 10:00 – 12:00 
12:00 – 14:00 
14:00 – 15:30 
16:00 – 18:00 
12.15-odjazd 

autokaru 
spod ROKiS 

 

Zajęcia ruchowe z piłki nożnej dla chłopców- rocznik 2005 
Zajęcia ruchowe z piłki nożnej dla chłopców- rocznik 2007 i 2008 
Zajęcia ruchowe z piłki ręcznej dla chłopców- rocznik 2004 
Zajęcia ruchowe z elementami łucznictwa 
1,5 godzinny pobyt na pływalni w Wyszkowie ( basen sportowy, basen rekreacyjny, 
zjeżdżalnia 40 m długości, parasol wodny, wanna z masażem powietrzno-wodnym, 
sauny fińskie, bar kawiarnia z aneksem basenowym, sklepik sportowy, stół bilardowy) 
odpłatność 15 zł od osoby.*: http://wosir.pl/plywalnia                                                                            

 
15.02 Śr 

9:00 – 12:00 
12:00 – 13:30 
13:30 – 15:00 
15:00 – 17:00 
16:00 – 18:00 

Otwarty Turniej Piłki Nożnej dla gimnazjalistów- rocznik 2003-2001 
Zajęcia ruchowe z piłki nożnej dla chłopców- rocznik 2006 
Zajęcia ruchowe z piłki nożnej dla dziewcząt- gimnazjum 
Zajęcia ruchowe z piłki nożnej dla chłopców- rocznik 2009 
Zajęcia ruchowe z elementami łucznictwa 

16.02 Czw 9:00 – 12:00 
12:00 – 14:00 
14:00 – 15:30 
16:00 – 18:00 
11:00-odjazd 

autokaru spod 
ROKiS 

 Powrót ok. 15:00 

Otwarty Turniej Piłki Nożnej- rocznik 2005 i 2006                                                                        
Zajęcia ruchowe z piłki nożnej dla chłopców- rocznik 2007 i 2008 
Zajęcia ruchowe z piłki ręcznej dla chłopców- rocznik 2004 
Zajęcia ruchowe z elementami łucznictwa 
Wycieczka do „Mazowieckiego Zaścianka” (gospodarstwo edukacyjno-
agroturystyczne) - Grabów k/Tłuszcza. Temat wycieczki „Przetwory domowe” – pokaz 
wyrobu i wędzenia kiełbas. Wpisowe 15 zł od osoby*: http://mazowiecki-
zascianek.com/ozascianku  
 

 
17.02 Pt 

10:00 – 11:30 
11:30 – 13:00 
13:30 – 15:00 
16:00 – 18:00 

 

Zajęcia ruchowe z piłki nożnej dla chłopców- rocznik 2006 
Zajęcia ruchowe z piłki nożnej dla chłopców- rocznik 2001 
Zajęcia ruchowe z piłki nożnej dla dziewcząt- gimnazjum 
Zajęcia ruchowe z piłki nożnej dla chłopców- rocznik 2009 

18.02 Sb 10:30 Otwarty Turniej Warcabowy (64 pola) o Puchar Burmistrza Radzymina w ramach II 
Turnieju Grand Prix Mazowsza, kat. wiek: do 8, 10, 13, 16 lat i open 

19.02 Nd 11:00 – 19:00 
 16:00 

Mobilne Miasteczko Rowerowe: https://vimeo.com/181761722  
Widowisko akrobatyczne: https://vimeo.com/189467030  

20.02 Pn 10:00 – 12:00 
12:00 – 15:00 
15:00 – 16:30 

Zajęcia ruchowe z piłki nożnej dla chłopców- rocznik 2003 i 2004 
Zajęcia ruchowe z piłki ręcznej dla dziewcząt- szkoła podstawowa i gimnazjum 
Zajęcia ruchowe z piłki nożnej dla dziewcząt- gimnazjum 
 

21.02 Wt 
10.00 -12.00 
12:00 – 15:00 
16:00 – 18:00 

Otwarty Turniej piłki ręcznej dla szkół podstawowych 
Zajęcia ruchowe z piłki ręcznej dla dziewcząt- szkoła podstawowa i gimnazjum 
Zajęcia ruchowe z elementami łucznictwa 

 
22.02 Śr 

 
 

10:00 – 12:00 
12:00 – 15:00 
15:00 – 16:00 
16:00 – 18:00 
11.00-odjazd 

autokaru 
spod ROKiS 

Zajęcia ruchowe z piłki nożnej dla chłopców- rocznik 2003 i 2004 
Zajęcia ruchowe z piłki ręcznej dla dziewcząt- szkoła podstawowa i gimnazjum 
Zajęcia ruchowe z piłki nożnej dla dziewcząt- gimnazjum 
Zajęcia ruchowe z elementami łucznictwa 
Kulig konny z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek (w zależności od pogody na saniach lub 
wozach konnych) – 15 zł od osoby razem z przejazdem autokaru i kiełbaskami* 

 
 

23.02 Czw 

9:00 – 12:00 
12:00 – 15:00 
16:00 – 18:00 
12.15-odjazd 

autokaru 
spod ROKiS 

 

Otwarty Turniej piłki nożnej chłopców - szkoły średnie  
Zajęcia ruchowe z piłki ręcznej dla dziewcząt- szkoła podstawowa i gimnazjum 
Zajęcia ruchowe z elementami łucznictwa 
1,5 godzinny pobyt na pływalni w Wyszkowie ( basen sportowy, basen rekreacyjny, 
zjeżdżalnia 40 m długości, parasol wodny, wanna z masażem powietrzno-wodnym, 
sauny fińskie, bar kawiarnia z aneksem basenowym, sklepik sportowy, stół bilardowy) 
odpłatność 15 zł od osoby.*: http://wosir.pl/plywalnia                                                                            

24.02 Pt 10:00 – 12:00 
12:00 – 15:00 
15:00 – 16:30 

Zajęcia ruchowe z piłki nożnej dla chłopców- rocznik 2003 i 2004 
Zajęcia ruchowe z piłki ręcznej dla dziewcząt- szkoła podstawowa i gimnazjum 
Zajęcia ruchowe z piłki nożnej dla dziewcząt- gimnazjum 

25.02 Sb 11:00 
 

Zawody strzeleckie z broni pneumatycznej dla dzieci i młodzieży o Puchar Burmistrza 
Radzymina - Strzelnica na Silikatach około 100 m po prawej stronie przed wjazdem do 
oczyszczalni ścieków, odpłatność 15 zł od osoby (w tym grochówka z wkładką)* 



* WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W IMPREZACH PŁATNYCH WYJAZDOWYCH PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE ZAPISYWANIE 
SIĘ W BIURZE ROKIS ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC * TEL. 786-52-99 W GODZ. 8.00 – 16.00 

 
Zapraszamy wszystkich chętnych na cykliczne zajęcia Karate Kyokushin oraz Crossfit w drugim tygodniu ferii:                                                                                             

Pn, Śr, Pt od godz. 10:00 dla dzieci. Pn, Czw 20:30 dla dorosłych. 
 

FANABERIA  Winter Dance Workshops  13 - 18.02.2017r. 
W Ferie Zimowe zapraszamy wszystkie tańczące grupy z Klubu Fanaberia Radzymin do udziału                                                              

w stacjonarnym obozie organizowanym przez  Studio Tańca Fanaberia i Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu. 

Dla jednych jest to szansa na intensywną naukę tańca i spędzenie aktywnie czasu wolnego, dla innych                                         

doskonalenie tanecznych umiejętności, poznawanie nowych technik i choreografii pod okiem                                                

najlepszych choreografów i instruktorów. 

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich grup zaawansowanych  ze względu na tworzenie                                    

nowych projektów i choreografii oraz przygotowań do zawodów  w sezonie tanecznym 2017! 

W pierwszym tygodniu Ferii czeka na nas  6 dni szkolenia z zakresu tańca z najlepszymi instruktorami                                                   

z polskiej sceny tanecznej specjalizujących się w technikach:  Jazz, Modern, Disco Dance, New Style,                                                 

Hip Hop, Balet, Popping  i inne 
 

Termin: 13-18.02.2017r.(poniedziałek-sobota); 

  Miejsce: Studio Tańca FDS L. Falandysza 11 oraz Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu  Al. Jana Pawła II 20 
 

Warsztaty są płatne, zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zajęcia odbywać się będą                                              

w dwóch salach naprzemiennie dokładny plan wraz z instruktorami pojawi się 1 lutego na naszej stronie internetowej. 
 

Sala ROKiS z lustrami będzie przez nas zajęta od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 – 14:00, a w czwartek 

(16.02.2017) do godz. 16:00 
 

NIEKTÓRE ZAJĘCIA W PRZYPADKU NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI MOGĄ ULEC ZMIANIE 


