
Sportowe ferie z PSM 2018 
Szkoła Podstawowa nr 67 

 

Os. STEFANA BATOREGO 
 

 

     Sekcja Sportu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz                        

z Administracją Osiedla Stefana Batorego zaprasza wszystkich chętnych       

do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych                         

w Szkole Podstawowej nr 67 na osiedlu Stefana Batorego 101. Zajęcia 

odbywać się będą od 12.02.2018 do 23.02.2018 w godzinach 9.00 – 13.00 

wg harmonogramu: 

� godz.   9.00 – 11.00 - klasy IV, V, VI, VII; 

� godz. 11.00 – 13.00 - klasy gimnazjalne oraz młodzież do 18 lat; 

 

     W ramach zajęć proponujemy: 

 

• gry i zabawy rekreacyjne; 

                                                                   

• zajęcia z piłki koszykowej;  

                                                              

• zajęcia z piłki siatkowej;  

                                                                        

• zajęcia z piłki nożnej;   

                                                                    

  

 

 

Pamiętaj, wstęp na wszystkie zajęcia tylko z legitymacją szkolną!!! 

 

                                                      

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH !!! 

 



Sportowe ferie z PSM 2018 
Szkoła Podstawowa nr 34 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 
 

Os. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 
 

 

     Sekcja Sportu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz                        

z Administracją Osiedla Bolesława Śmiałego zaprasza wszystkich chętnych       

do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych                         

w Szkole Podstawowej nr 34 na osiedlu Bolesława Śmiałego. Zajęcia 

odbywać się będą od 12.02.2018 do 23.02.2018 w godzinach 9.00 – 13.00 

wg harmonogramu: 

� godz.   9.00 – 10.20 - klasy VI,VII; 

� godz. 10.20 – 11.40 - klasy IV, V;   

� godz. 11.40 – 13.00 - klasy I, II, III. 

 

 

     W ramach zajęć proponujemy: 

                                                                    

• PIŁKARSKIE FERIE Z PSM  

(zajęcie z piłki nożnej pod okiem wykwalifikowanego trenera)   

                                                                    

  

 

 

Pamiętaj, wstęp na wszystkie zajęcia tylko z legitymacją szkolną!!! 
 

                                                      

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH !!! 
 

 



Sportowe ferie z PSM 2018 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 
 

Os. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 
 

 

Sekcja Sportu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz                   

z Administracją Osiedla Władysława Łokietka zaprasza wszystkich chętnych 

do udziału w zajęciach sportowo - rekreacyjnych organizowanych w Zespole 

Szkolno - Przedszkolnym nr 1 na osiedlu Władysława Łokietka. Zajęcia 

odbywać się będą od 12.02.2018 do 23.02.2018 w godzinach  9.00 – 13.00.  

wg harmonogramu: 

� godz.   9.00 – 11.00 - klasy IV, V, VI, VII; 

� godz. 11.00 – 13.00 - klasy gimnazjalne oraz młodzież do 18 lat; 

 

     W ramach zajęć proponujemy: 

 

• gry i zabawy ruchowe; 

                                                                   

• gry zespołowe;  

 

• zajęcia na ergometrach; 

                                                              

• zajęcia z tenisa stołowego 
                                                                    

  

 

Pamiętaj, wstęp na wszystkie zajęcia tylko z legitymacją szkolną!!! 

 

 

                                                   

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH !!! 

 



Sportowe ferie z PSM 2018 
KS SOBIESKI 

 

Os. JANA III SOBIESKIEGO 
 

 

     Sekcja Sportu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza 

wszystkich chętnych do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych 

organizowanych w KS SOBIESKI na osiedlu Jana III Sobieskiego. Zajęcia 

odbywać się będą od 12.02.2018 do 23.02.2018 w godzinach 9.30 – 13.30.  

 

     W ramach zajęć proponujemy: 

 

• gry i zabawy rekreacyjne;      

                                                                   

• siłownia;                                                                   
                                                                    

• sporty walki;  
 

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj, wstęp na wszystkie zajęcia tylko z legitymacją szkolną!!! 

 

                                                      

 

 

    

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH !!! 
 

 


