Program " Lato w Mieście 2019 "
w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
24.06.2019r.- 30.08.2019r.

Koordynator : Iwona Gajewska tel. 22 16 27 246, e-mail: igajewska@aktywnawarszawa.waw.pl
Koordynator : Anna Jasiurska tel. 22 16 27 254 , e-mail: ajasiurska@aktywnawarszawa.waw.pl

Organizacjia Zajęć Sportowych
Koordynator : Anna Jasiurska - tel. 666 085 547

Lp.

1

2

Placówka

adres

Tor Łyżwiarski 02-711 Warszawa,
Stegny
ul. Inspektowa 1

Tor Łyżwiarski 02-711 Warszawa,
Stegny
ul. Inspektowa 1

Temat zajęć

zajecia dla grup/
zajęcia dla
indywidualnych
uczestników

termin

wiek uczestników

Zajęcia rekreacyjnosportowe

uczestnicy
indywidualni
i grupy
zorganizowane

03.07.2019 godz.
10.00 do 13.00

Dzieci i Młodzież
7-15

Zajęcia rekreacyjnosportowe

uczestnicy
indywidualni
i grupy
zorganizowane

07.08.2018 godz.
10.00 do 13.00

kierownik

adres e-mail

planowana
liczba
uczestników

500
Karol
Adamaszek

Dzieci i Młodzież
7-15

telefon

22 16 27 254
imprezy@aktywnawarszawa.w
22 16 27 245
aw.pl
22 16 27 244
500

Koordynator : Ludmiła Haszcz tel. 604 296 835 e-mail : stegny@aktywnawarszawa.waw.pl
Zastępca koordynatora : Krzysztof Sznajder tel. 22 16 27 311 e-mail : ksznajder@aktywnawarszawa.waw.pl

Lp.

Placówka

adres

termin

wiek uczestników

kierownik

telefon

adres e-mail

planowana
liczba
uczestników

uczestnicy
indywidualni
i grupy
zorganizowane

24.06. - 30.08.
2019
w dni powszednie
w godz. 10.00 13.00

7 - 18 lat ( szkoły
podstawowe,
gimnazja, licea )

Ludmiła
Haszcz

22 16-27-310

stegny@aktywnawarszaw
a.waw.pl

2000

nauka i doskonalenie
jazdy na rolkach pod
okiem instruktorów

1

Ośrodek
Stegny - tor
wrotkarski/
sala sportowa
2

Temat zajęć

zajecia dla grup/
zajęcia dla
indywidualnych
uczestników

02-711 Warszawa
ul. Inspektowa 1

rekreacyjno-sportowe
pod okiem instruktorów
na sali sportowej
( w przypadku
niesprzyjających
warunków
atmosferycznych
na obiektach do jazdy
na rolkach )

Koordynator; Beata Włodarczyk Kierownik Ośrodka Solec, tel. 22 16 27 320
e-mail: solec@aktywnawarszawa.waw.pl
Zastępca Koordynatora; Agnieszka Włodarczyk, Kierownik Obiektu, tel. 22 16 27 323

Lp.

Placówka

adres

Temat zajęć

zajecia dla grup/
zajęcia dla
indywidualnych
uczestników

termin

wiek uczestników

kierownik

telefon

adres e-mail

planowana
liczba
uczestników

Beata
Włodarczyk

22 16 27 320

solec@aktywnawarszawa
.waw.pl

400

Beata
Włodarczyk

22 16 27 320

solec@aktywnawarszawa
.waw.pl

100

Tenis ziemny:
Ośrodek Solec1
korty
tenisowe/tenis
stołowy

- nauka i doskonalenie gry
Warszawa
ul. Solec 71

w tenisa

indywidualne

- gry i zabawy
Tenis stołowy
Gry zespołowe:
- zajęcia sportowo-

2

Ośrodek Solec
sala
sportowa

Warszawa
ul. Solec 71

rekreacyjne
/siatkówka, koszykówka,
badminton/.
Tenis stołowy

grupowe

24.06.30.08.2018
godz. 10.00-13.00
(poniedziałekpiątek)
/bez sobót,
niedziel i dni
świątecznych/

Dzieci i młodzież
ze szkół
podstawowych i
gimnazjów z ważną
legimitacją szkolną

Koordynator: Maciej Dąbrowski tel. 22 16 27 201, e-mail: mdabrowski@aktywnawarszawa.waw.pl
Informacja i Rezerwacja : Recepcja tel. 22 16 27 200, e-mail: rozbrat@aktywnawarszawa.waw.pl

Lp.

Placówka

1

Ośrodek
RozbratJutrzenka pływalnia kryta

2

Ośrodek
RozbratJutrzenka sala sportowa

3

Ośrodek
"Rozbrat Jutrzenka" skatepark

adres

Warszawa
ul. Rozbrat 26

Temat zajęć

gry i zabawy w wodzie,
pływanie rekreacyjne

zajecia dla grup/
zajęcia dla
indywidualnych
uczestników

indywidualne i
grupowe

Warszawa
ul. Rozbrat 26

korzystanie z sali
gimnastycznej przez grupy
zorganizaowane

grupowe

00-419 Warszawa,
ul. Rozbrat 5

sporty ekstremalne: bmx,
hulajnoga wyczynowa
(zajęcia rekreacyjnosportowe, doskonalenie
umiejętności jazdy)

indywidualne i
grupowe

termin
24.06.09.08.2019 i od
26.08 30.08.2019 r.
(godz. 9.00 15.00) od
poniedziałku do
piątku, bez dni
świątecznych
24.06.30.08.2019 r.
(godz. 10.00 13.00) od
poniedziałku do
piątku, bez dni
świątecznych
24.06.30.08.2019 r. (w
godz. 10.00 15.00) od
poniedziałku do
piątku, bez dni
świątecznych

wiek uczestników

kierownik

telefon

adres e-mail

planowana
liczba
uczestników

450

Dzieci i młodzież z
terenu Warszawy z
ważną legitymacją
szkolną

Maciej
Dąbrowski

22 16 27 201

mdabrowski@aktywnawa
rszawa.waw.pl

350

550

Koordynator: Jakub Michalak tel 22 16 27 352, e-mail: jmichalak@aktywnawarszawa.waw.pl
Zastępca Koordynatora: Iwona Leśnikowska tel. 22 16 27 351

Lp.

1

Placówka

Ośrodek
Inflancka
pływalnia kryta

adres

Warszawa,
ul. Inflancka 8

Temat zajęć

gry i zabawy w wodzie,
pływanie rekreacyjne

zajecia dla grup/
zajęcia dla
indywidualnych
uczestników

termin

wiek uczestników

24.06-30.08.2019
w godzinach 9.0015.00
Dzieci i młodzież z
uczestnicy
z wyłączeniem
terenu Warszawy z
indywidualni i grupy
przerwy
ważną legitymacją
technologicznej w
szkolną
terminie
15.07-02.08.2019

kierownik

Jakub
Michalak

telefon

adres e-mail

jmichalak@aktywnawarsz
awa.waw.pl
22 16 27 357
inflancka@aktywnawarsz
awa.waw.pl

planowana
liczba
uczestników

3000

Koordynator: Artur Orbik tel. 22 16 27 340; e-mail: moczydlo@aktywnawarszawa.waw.pl

Lp.

Placówka

adres

1

Ośrodek
Warszawa
Moczydło - ul. Górczewska
Park Wodny 69/73

2

Ośrodek
Warszawa
Moczydło ul. Górczewska
boiska
69/73
wielofunkcyjne

zajecia dla grup/
zajęcia dla
indywidualnych
uczestników

termin

wiek uczestników

Pływanie rekreacyjne

grupy
zorganizowane

24.06 30.08.2019r. w
godz. 9.00 - 15.00

Dzieci i młodzież z
wakacyjnych
placówek
edukacyjnych

Zajęcia na boiskach
wielofunkcyjnych
(siatkówka, koszykówka,
piłka nożna), tenis stołowy,
boiska do siatkówki
plażowej

grupy
zorganizowane

24.06 30.08.2019r. w
godz. 9.00 - 15.00

Dzieci i młodzież z
wakacyjnych
placówek
edukacyjnych

Temat zajęć

telefon

adres e-mail

planowana
liczba
uczestników

Artur Orbik

22 16 27 342

moczydlo@aktywnawarsz
awa.waw.pl

4000

Artur Orbik

22 16 27 342

moczydlo@aktywnawarsz
awa.waw.pl

3000

kierownik

Koordynator: Weronika Wrzeszcz tel. 22 16 27 361, e-mail: namyslowska@aktywnawarszawa.waw.pl
zajecia dla grup/
zajęcia dla
Lp.
Placówka
adres
Temat zajęć
termin
indywidualnych
uczestników
Ośrodek
Warszawa
1 Namysłowska ul. Namysłowska 8
pływalnia kryta

Pływanie rekreacyjne

Ośrodek
Warszawa
2 Namysłowska ul. Namysłowska 8
pływalnia kryta

Pływanie rekreacyjne,
nauka pływania, gry i
zabawy

indywidualne

24.06- 9.08.2019,
godz. 9.00 15.00, oprócz
sobót i niedziel

grupowe

24.06- 9.08.2019,
godz. 9.00 15.00, oprócz
sobót i niedziel

wiek uczestników

kierownik

telefon

7 - 19 lat (uczniowie
szkół podstawowych, Włodzimierz
22 16 27 361
gimnazjalnych i
Kozielski
ponadgimnazjalnych)
Dzieci i młodzież z
wakacyjnych
placówek
edukacyjnych z
terenu Warszawy.

Włodzimierz
22 16 27 361
Kozielski

adres e-mail

planowana
liczba
uczestników

namyslowska@aktywnaw
arszawa.waw.pl

3000

namyslowska@aktywnaw
arszawa.waw.pl

3000

adres e-mail

planowana
liczba
uczestników

tswiat@aktywnawarszaw
a.waw.pl

300

tswiat@aktywnawarszaw
a.waw.pl

300

Koordynator: Tomasz Świat : tel. 22 16 27 372 , mail: grzybowska@aktywnawarszawa.waw.pl

Lp.

1

Placówka

adres

Temat zajęć

Ośrodek
Pływanie rekreacyjne dla
Warszawa
Grzybowska indywidualnych
ul. Grzybowska 35A
pływalnia kryta
uczestników

zajecia dla grup/
zajęcia dla
indywidualnych
uczestników

termin

wiek uczestników

indywidualne

24.06-30.08.2019
w godzinach 9.00dzieci i młodzież w
15.00
wieku szkolnym z
z wyłączeniem
terenu Warszawy, na
przerwy
podstawie legitymacji
technologicznej w
szkolnej
terminie
22.07-11.08.2019

grupowe

24.06-30.08.2019
dzieci i młodzież w
w godzinach 9.00wieku szkolnym,z
15.00
feryjnych placówek
z wyłączeniem
edukacyjnych,
przerwy
wcześniejsze
technologicznej w
zgłoszenie
terminie
telefoniczne
22.07-11.08.2019

kierownik

telefon

Grzegorz
Kałużyński

22 16 27 372

2

Ośrodek
gry i zabawy w wodzie,
Warszawa
Grzybowska pływanie rekreacyjne dla
ul. Grzybowska 35A
pływalnia kryta
grup

Grzegorz
Kałużyński

Koordynator: Paweł Szybiński tel. 22 16 27 330, e-mail: pszybinski@aktywnawarszawa.waw.pl
Zastępca Koordynatora: Żaneta Broniszewska tel. 22 16 27 337, zbroniszewska@aktywnawarszawa.waw.pl

Lp.

Nazwa
placówki

1

Ośrodek
Poloniapływalnia kryta

2

Ośrodek
Poloniaboisko
piłkarskie ze
sztuczną
nawierzchnią

zajecia dla grup/
zajęcia dla
indywidualnych
uczestników

wiek uczestników

kierownik

telefon

adres e-mail

planowana
liczba
uczestników

24-28.06.2019 r.
oraz 22.07Zajęcia rekreacyjne, nauka
30.08.2019 r. w
Warszawa,
i doskonalenie
uczestnicy
godz. 9.00-15.00
ul. Konwiktorska 6
umiejętności pływania,
indywidualni i grupy
w dni powszednie
zajęcia z aquabike
(z wyłączeniem
15.08.2019 r.)

Dzieci i młodzież z
terenu Warszawy z
ważną legitymacją
szkolną

Paweł
Szybiński

22 16 27 330

pszybinski@aktywnawars
zawa.waw.pl
polonia@aktywnawarsza
wa.waw.pl

1360

24.0630.08.2019r. w
Zajęcia rekreacyjne
uczestnicy
godz. 9.00-15.00
doskonalące umiejętności
indywidualni i grupy w dni powszednie
piłkarskie
(z wyłączeniem
15.08.2019 r.)

Dzieci i młodzież z
terenu z ważną
legitymacją szkolną

Paweł
Szybiński

pszybinski@aktywnawars
zawa.waw.pl
22 16 27 330
polonia@aktywnawarsza
wa.waw.pl

4900

adres

Warszawa,
ul. Konwiktorska 6

Temat zajęć

termin

Grupy zorganizowane (powyżej 10 osób) wraz z opiekunem rezerwują pobyt w recepcji Ośrodka Polonia, tel. 22 16 27 332 lub email: polonia@aktywnawarszawa.waw.pl. Termin rezerwacji na 3 dni wcześniej.
Czas jednorazowej rezerwacji 60 minut.

