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Ferie na sportowo
W zdrowym ciele - zdrowy duch! Burmistrz Rabki-Zdroju zaprasza dzieci i młodzież do udziału w
bezpłatnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych w czasie tegorocznych ferii zimowych. Turnieje piłki
halowej, nauka jazdy na nartach i snowboardzie, zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach – to tylko
niektóre z atrakcji przygotowane dla dzieci z okazji ferii zimowych.
Dzieci i rodziców zachęcamy do aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu i korzystania m.in. z
lodowiska przy ul. Jana Pawła II oraz z jazdy na nartach na wyciągu narciarskim - „U Żura” w Chabówce.
W Szkole Podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju organizowane będą w pierwszym tygodniu ferii odpłatne
zajęcia karate tradycyjnego (od 17 stycznia do 21 stycznia 2022 w godzinach 9:30 - 11:00) W Szkole
Podstawowej nr 2 w Rabce-Zdroju podczas ferii zimowych będą prowadzone następujące zajęcia: zajęcia
taneczne w dwóch grupach wiekowych, zajęcia sportowe ze Szkolnego Klubu Sportowego Ministerstwa
Sportu, nauka jazdy na snowboardzie, zajęcia ogólnorozwojowe odbywające się na sali gimnastycznej,
zajęcia w ramach projektów unijnych : "Małopolskie Talenty, "Zaangażowana Szkoła".
W czasie ferii w Szkole Podstawowej nr 1 odbędą się zajęcia: "Zima bez nudy", w ramach zajęć odbędą
się: - zajęcia muzyczno-plastyczno-ruchowe w dniach od 17 do 21.01.2022 r i od 24-28.01.2022 r. w godz.
od 9:00 do 11:00 zajęcia sportowe w dniach 17,8.25,26,27. 01.2022 r. w godz. od 16:00 do 18:00 Zajęcia
taneczne prowadzone przez CKSiP w dniach od 17 do 21.01.2022 r i od 24-28.01.2022 r. w godz. od 9:00
do 11:00 W Szkole Podstawowej w Chabówce będą prowadzone zajęcia sportowe (gry i zabawy oraz

tenis stołowy) oraz zajęcia szachowe , ale tylko dla uczniów naszej szkoły, ze względu na małą salę
gimnastyczną. Termin: zajęcia sportowo-ruchowe : poniedziałek 17.01 oraz środa 19.01 w godzinach
9.00-11.00 Termin: zajęcia szachowe: wtorek 18.01.22 oraz czwartek 20.01 w godz. 9.00-11.00
W czasie ferii w Szkole Podstawowej nr 3 będą dla dzieci prowadzone zajęcia taneczne od 17 do
21.01.2022 r. w godz. 13.30 - 15.30. W Szkole Podstawowej w Rdzawce zajęcia feryjne w dniach
17.01.-19.01. odbywać się będą w godzinach od 10:00 do 12:00.
ZAJĘCIA NAUKI JAZDY NA NARTACH I SNOWBOARDZIE Finansowane ze środków Gminy RabkaZdrój - Stok narciarski „U ŻURA” w Chabówce - Zajęcia 17 – 21 stycznia 2022r. (poniedziałek – piątek) w
godz. 9.00 – 11.15 - 2-3 osoby ze szkoły na naukę jazdy na nartach i 2-3 osoby ze szkoły na naukę jazdy na
snowboardzie. Grzegorz Tupta – instruktor jazdy na snowboardzie – tel. 500 050 638 Mateusz
Kołodziejczyk – instruktor jazdy na nartach – tel. 692 362 010
Puchar Ferii 2022 w halowej piłce nożnej Hala SP nr2 w Rabce-Zdroju 17.01 - 21.01.2022r. godz.9:00
17.01.22r. - turniej kl. IV SP 18.01.22r. - turniej kl. V SP 19.01.22r. - turniej kl. VI SP 20.01.22r. - turniej
kl. VII,VIII SP Drużyna w składzie 3 zawodników + bramkarz zgłoszenia: sport@rabka.pl, tel. 18 26
91 550. Drużyny muszą mieć pełnoletniego opiekuna !!!
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