
FERIE „2020” z Radzymińskim Ośrodkiem Kultury i Sportu
Zajęcia będą się odbywać w trzech halach sportowych: ROKiS,

Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyminie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyminie

Dzień ROKiS Szkoła Podst. nr 1 Szkoła Podst. nr 2

8.02 sb 10:30 - Otwarty Turniej Warcabowy (64 pola) o Puchar

Burmistrza Radzymina w ramach VIII Turnieju Grand Prix
Mazowsza, kat. wiek: do 8, 10, 13, 16 lat i open                 
(sala konferencyjna na I piętrze)

10.02 pn 11:00-12:30 zajęcia z piłki ręcznej rocznik 2010 10:00-11:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2009

11:30-13:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2012

13:00-14:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2007

14:30-16:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2005

11.02 wt 11:00-12:30 zajęcia z piłki ręcznej rocznik 2010

13:30-15:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2011

13:00-14:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2007

14:30-16:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2005

12.02 śr   9:00-12:00 TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ rocznik 2007
12:00-13:30 zajęcia z piłki ręcznej rocznik 2010

15:00-16:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2011

10:00-11:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2009

11:30-13:00 zajęcia z piłki nożnej dziewcząt 

14:30-16:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2005 

13.02 czw   9:00-12:00 TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ klasy VII i VIII
12:00-13:30 zajęcia z piłki ręcznej rocznik 2010

13:30-15:00 Turniej Piłki Nożnej rocznik 2011

13:00-14:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2007

14.02 pt 11:00-12:30 zajęcia z piłki ręcznej rocznik 2010

12:15 – odjazd autokaru z parkingu ROKiS - 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 10 zł od osoby.*: 
http://wosir.pl/plywalnia 

10:00-11:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2009

11:30-13:00 zajęcia z piłki nożnej dziewcząt

13:00-14:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2007

14:30-16:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2005

16.02 nd 10:00-16:00         III OTWARTY TURNIEJ TENISA 
STOŁOWEGO  O PUCHAR  BURMISTRZA RADZYMINA

17.02 pn   9:00-10:30 zajęcia z piłki ręcznej rocznik 2000-2002

10:30-12:00 zajęcia z piłki ręcznej rocznik 2007-2009

12:00-13:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2011

13:30-15:30 zajęcia z piłki ręcznej chłopcy rocznik 2003/2004

15:30-17:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2010

  9:00-10:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2009

10:30-11:45 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2012

11:45-13:00 zajęcia z piłki nożnej dziewcząt

13:00- 14:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2007

14:30-16:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2005

16:00-17:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2009

10:30-12:30 zajęcia z piłki ręcznej chłopcy r. 2007/2008

12:30-14:00 zajęcia z piłki ręcznej dziewczęta r. 2005/2006 

14:30-16:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2008

18.02 wt   9:00-10:30 zajęcia z piłki ręcznej rocznik 2000-2002

10:30-12:00 zajęcia z piłki ręcznej rocznik 2007-2009

9:00-10:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2009

10:30-12:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2012

10:30-12:30 zajęcia z piłki ręcznej chłopcy r. 2007/2008

12:30-14:00 zajęcia z piłki ręcznej dziewczęta r. 2005/2006 



12:00-13:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2011

13:30-15:30 zajęcia z piłki ręcznej chłopcy rocznik 2003-2004

15:30-17:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2010

12:00-13:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2007

13:30-15:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2007

15:00-16:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2005

14:30-16:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2008

19.02 śr   9:00-10:30 zajęcia z piłki ręcznej rocznik 2000-2002

10:00 – odjazd autokaru z parkingu ROKiS - Wycieczka do 

„Mazowieckiego Zaścianka” (gospodarstwo edukacyjno-

agroturystyczne) - Grabów k/Tłuszcza. Temat wycieczki „Od 
kamienia do chleba” – historia zbóż i chleba, mielenie ziarna
na mąkę w żarnach, pokaz wyrabiania chleba, formowanie 

bochenków, wypiek chleba. + kulig konny (w zależności od 

warunków klimatycznych na saniach lub furmankach) 
Wpisowe 15 zł od osoby*: http://mazowiecki-

zascianek.com/ozascianku

10:30-12:00 zajęcia z piłki ręcznej rocznik 2007-2009

12:00-13:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2011

13:30-15:30 zajęcia z piłki ręcznej chłopcy rocznik 2003/2004

15:30-17:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2010

  9:00-10:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2009

10:30-12:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2012

13:00-14:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2007

14:30- 16:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2005

10:30-12:30 zajęcia z piłki ręcznej chłopcy r. 2007/2008

12:30-14:00 zajęcia z piłki ręcznej dziewczęta r. 2005/2006 

14:30-16:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2008

20.02 czw   9:00-10:30 zajęcia z piłki ręcznej rocznik 2000-2002

10:30-12:00 zajęcia z piłki ręcznej rocznik 2007-2009

12:15 – odjazd autokaru z parkingu ROKiS - 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 10 zł od osoby.*: 
http://wosir.pl/plywalnia 

12:00-13:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2011

13:30-15:30 zajęcia z piłki ręcznej chłopcy rocznik 2003/2004

15:30-18:30 zajęcia KLUB SPORTOWY FANABERIA

  9:00-10:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2009

10:30-12:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2012

12:00-13:30 zajęcia z piłki nożnej dziewcząt rocznik 

2010

13:30-15:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2007

15:00-16:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2005

10:30-12:30 zajęcia z piłki ręcznej chłopcy rocznik 

2007/2008

12:30-14:00 zajęcia z piłki ręcznej dziewczęta r. 2005/2006 

14:30-16:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2008

21.02 pt   9:00 – odjazd autokaru z parkingu ROKiS – 2 godzinny 
pobyt w PARKU TRAMPOLIN „STACJA GRAWITACJA” w 
Warszawie. Odpłatność 25 zł od osoby: 
https://www.stacjagrawitacja.pl/warszawa 
  9:00-10:30 zajęcia z piłki ręcznej rocznik 2000-2002

10:30-12:00 zajęcia z piłki ręcznej rocznik 2007-2009 
12:00-13:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2011

13:30-15:30 zajęcia z piłki ręcznej chłopcy rocznik 2003/2004

15:30-18:30 zajęcia KLUB SPORTOWY FANABERIA

  9:00-10:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2009

10:30-12:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2012

13:00-14:30 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2007

14:30-16:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2009

10:30-12:30 zajęcia z piłki ręcznej chłopcy rocznik 

2007/2008

12:30-14:00 zajęcia z piłki ręcznej dziewczęta r. 2005/2006 

14:30-16:00 zajęcia z piłki nożnej rocznik 2008

22.02 sb 10:00-13:30 zajęcia KLUB SPORTOWY FANABERIA 10:30-12:30 zajęcia z piłki ręcznej chłopcy r. 2007/2008



Zapisy i wpłaty na imprezy wyjazdowe:

(Prosimy wybrać formularz rezerwacyjny – na dole strony, wypełnić go, wpłacić pieniążki i wysłać

- Ilość miejsc ograniczona -

Wyjazd na basen 14.02 i 20.02 ( w formularzu prosimy wybrać termin )                                                                                                                   
http://bazasportowa.radzymin.pl/?fbclid=IwAR1PfmIbdyduH1PSegpG30Gwlk0vTgiETfoblAm8ombuGTLE7mDiqUcP6s0#10323 

Wyjazd do „Mazowieckiego Zaścianka” 19.02                                                                                                                                                                             
http://bazasportowa.radzymin.pl/?fbclid=IwAR3rEmC_cnPZtOWBeGQbwq8q1K2mOnr7tSrovo8Zi1qpl3snTlsvvFb2ZIU#5237     

Wyjazd do Parku Trampolin Stacja Grawitacja w Warszawie 21.02 

http://bazasportowa.radzymin.pl/?fbclid=IwAR2EY-thvfFP11OhfCYiuj04yyD2KRhR5c2c_VH1huYhJQ4lajbVqTK_H4I#10324  


