
 

 

 

 

 
 

 

 
 

W DNIACH 1 lipca – 31 lipca 2021  

 
 

Data i godzina Miejsce imprezy Nazwa imprezy 
1 lipca czwartek 2021 godzina 10:00 Korty tenisowe MOSiR na stadionie 

Godzina 10:00 
Wakacyjny Turniej tenisa ziemnego w 

kategoriach szkół podstawowych i szkół średnich       

2 lipca piątek 2021 godzina 10:00 Sala sportowa  MOSiR na Stadionie 

Godzina 10:00 

Turniej Tenisa stołowego dla szkół  

podstawowych i szkół średnich 

 

5 lipca poniedziałek godzina 10:00 Boiska piłkarskie MOSiR na stadionie 

Godzina 10:00 

Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej zespołów 5 

osobowych dla szkół podstawowych na mini 

bramki 

6 lipca wtorek  godzina 10:00 Boisko na trawie na stadionie MOSiRu 

Godzina 10:00 

Mini turniej 3-siatkarskich dla szkół 

podstawowych, i szkół średnich 



7 lipca środa  godzina 10:00 Boisko trawiaste MOSiR na Stadionie 

Godzina 10:00 

Rekreacyjny  Turniej zespołów 2 –osobowych w 

Piłkarzyki stołowe 

8 lipca czwartek godzina 10:00 Boisko do piłki plażowej na Stadionie 

Godzina 10:00 

 

Turniej piłki nożnej na piasku zespoły 3 osobowe 

dla szkół podstawowych  na małe bramki 

9 lipca piątek  godz. 10:00 Tor Skatepark na Stadionie Zawody dladzieci i młodzieży na Skateparku- 

hulajnogi rolki 

12 lipca poniedziałek godzina 10:00   Boisko na stadionie MOSiR   

Godzina 10:00 

Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej zespołów            

3 osobowych dla szkół podstawowych 

13 lipca wtorek godzina 10:00 Stadion MOSiR 

Godzina 10:00 

Rekreacyjny turniej dla szkół podstawowych i 

szkół średnich w badmintona 

14 lipca środa godzina 10:00 Sala MOSiR na Stadionie godz. 10:00 Turniej bilardowy dla szkół podstawowych i 

szkół średnich 

15 lipca czwartek godzina 10:00 Korty MOSiR na stadionie 

Godzina 10:00 

Wakacyjny turniej dla dzieci  w unihokeja 

 

16 lipca piątek godzina 10:00 Boisko asfaltowe  MOSiR na stadionie 

Godzina 10:00 

Letni Turniej koszykówki dla chętnych 

Zespołów 3-osobowych w kategorii szkół 

podstawowych i szkół średnich 

19 lipca poniedziałek godzina 10:00 Sala sportowa MOSiR lub boisko 

asfaltowe Godzina 10:00 

Wakacyjny Turniej  Unihokeja zespołów 3 

osobowych dla szkół podstawowych i szkół 

średnich 

20 lipca wtorek godzina 10:00 Boisko do piłki plażowej MOSiR na 

stadionie Godz. 10:00 

Wakacyjny Mini turniej piłki plażowej dla szkół 

podstawowych i szkół średnich 

21 lipca środa godzina 10:00 Start parking przy stadionie MOSiR 

Godz.10:00 

Rajd rowerowy dla wszystkich chętnych 

Parczew- Bobrówka-Parczew 

22 lipca  czwartek godzina 10:00 Stadion MOSiR Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i 

młodzieży 

23 lipca  piątek godzina 10:00 Stadion MOSiR Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i 

młodzieży 

26 lipca  poniedziałek godzina 10:00 Stadion MOSiR Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i 

młodzieży 



27- lipca  wtorek godzina 10:00 Stadion MOSiR Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i 

młodzieży 

28 lipca  środa godzina 10:00 Stadion MOSiR Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i 

młodzieży 

29 lipca  czwartek godzina 10:00 Stadion MOSiR Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i 

młodzieży 

30 lipca  piątek godzina 10:00 Stadion MOSiR Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i 

młodzieży 

31 lipca  sobota  godzina 10:00 Stadion MOSiR Otwarte Mistrzostwa Parczewa w Siatkówce 

Plażowej dla młodzieży i osób dorosłych 

 

  
 UWAGA: Stałe zajęcia sportowo-rekreacyjne pod kierunkiem animatora sportu  

codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 13:00  na obiektach  MOSiRu                                     

 Zapraszamy do korzystania codziennie z sali sportowej: w godz. 9:00- 20:40 

  Tenis stołowy 

  Bilard, Siłownia, Siłownia otwarta na powietrzu 

  Korty tenisowe 

  Boiska do piłki nożnej, plażówki, koszykówki, badmintona 

  Sprzęt do gier i zabaw sportowo-rekreacyjnych 

  Wypożyczalnia sprzętu turystycznego  

                                                                  

UWAGA - W soboty i Niedziele w godz. 13:00 –20:40 


