Program Imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych w okresie wakacji 2020r.
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu
- Park Linowy (codziennie od 03.07.2020r. do 31.08.2020r. od godz. 11.00 do 18.00 (ostatnie wejście
o 17.30) w godzinach od 13.00 do 14.00 przerwa techniczna na dezynfekcję
- Wolnostojąca Ściana Wspinaczkowa (codziennie od 03.07.2020r. do 31.08.2020r. od godz. 11.00
do 18.00 (ostatnie wejście o 17.30) w godzinach od 13.00 do 14.00 przerwa techniczna na
dezynfekcję
- Aktywna Plaża od 03.07.2020r.do 31.08.2020r. w każdy piątek, sobotę i niedzielę od godz. 15.00
do 18.00 (teren plaży nad rzeką Wartą)
- Tor wrotkarski w każdy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę począwszy od 03.07.2020r. do
30.08.2020r. w godz. od 11.00 do 19.00 stadion MOSiR przy ul. Sportowej 1
- 05.07.2020r. godz. 11.00 Turniej Siatkówki Plażowej (plaża nad rzeką Wartą)
- 05.07. 2020r. Sieradz Lubię –Wakacje w mieście (piknik w parku A. Mickiewicza) od godz. 11.00
do 18.00
- Gry bez prądu w każdy wtorek od 07.07. 2020r. do 30.08.2020r. od godz. 15.00 do 18.00 tarasy
nad rzeka Wartą.
- Aktywność fizyczna dla dużego i małego w każdą środę od godz. 18.00 do 19.30 boisko SP 10
- Aerobik w każdy czwartek od godz. 19.00 do 20.00 nad rzeką Wartą począwszy od 09.07.2020r. do
27.08.2020r.
- Letnia Akademia Tenisa w miesiącu sierpniu w każdy wtorek i czwartek od godz.10.00 do 12.00 i
od 12.00 do 14.00 (2 grupy) zajęcia odbywać się będą na kortach MOSiR przy ul. Sportowej 1
- Letnia Akademia Karate w miesiącu lipcu i sierpniu w każdy poniedziałek i środę od godz. 18.00
do 21.00 w hali sportowej przy ul. Łokietka 55
- strzeżone kąpielisko nad rzeką Wartą (codziennie od 27.06.2020r. do 31.08.2020r. od godz. 11.00
do 19.00)
- Baseny od 03.07.2020r. do 31.08.2020r. od godz. 11.00 do 19.00
- Wakacje z animatorem - zajęcia sportowo-rekreacyjne, tj. gry i zabawy ruchowe, gry zespołowe
dla dzieci i młodzieży od 06.07.2020r. do 31.08.2020r. od 10.00 do 12.00 w każdy poniedziałek,
wtorek i środę na osiedlu „Za szpitalem” (przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych nastąpi
zmiana godzin na popołudniowe 16.00 – 18.00).
- Wakacyjne Spływy Kajakowe „Wiosło w dłoń” w terminach: 12.07., 26.07., 09.08., 23.08.2020r. –
max 20 osób (zapisy przyjmuje UM Sieradz)
- 29.08.2020r. godz. 20.00 Nocny Turniej Piłki Nożnej kat. open – sztuczne boisko MOSiR ul.
Sportowa 1
- 29-30.08.2020r. Turniej Tenisowy o Puchar Dyrektora MOSiR w Sieradzu godz. 10.00, korty
MOSiR
- 30.08.2020r. godz. 11.00 Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej –plaża nad rzeką Wartą

