
Zawody 
Mikołajkowe 

w MKS Gdańsk
13.12.2014

Uprzejmie informujemy, iż dnia 13.12.2014 r.  

w sali gimnastycznej ZSSiO w Gdańsku odbędą się 

Zawody Mikołajkowe w MKS Gdańsk 

Do udziału w zawodach gimnastycznych zapraszamy dzieci        

z następujących grup: 

„Zwinne Smyki”, „Wyginam śmiało ciało” i „Mały Mistrz”

Warunki uczestnictwa w zawodach:

-aktualne członkostwo MKS Gdańsk                                         

(ważny karnet zajęć popołudniowych)

-Wniesienie opłaty startowej w wysokości: 30 zł                       

(dla członków MKS Gdańsk);  40 zł (dla uczestników z innych klubów) 

do dnia 08.12.2014 r.

ZSSiO ul. Subisława 22, Gdańsk - Żabianka 
www.mksgdansk.pl  tel. +48 535 106 500

http://www.mksgdansk.pl
http://www.mksgdansk.pl


Szczegółowe informacje dla rodziców

* zawody odbywają się w sali gimnastycznej ZSSiO w Gdańsku 
przy ul. Subisława 22

* aby wziąć udział w zawodach należy (dotyczy członków MKS Gdańsk):

1) zgłosić udział dziecka w zawodach do 08.12.2014 r.
- bezpośrednio u Pana Damiana Laskowskiego
- telefonicznie pod nr. 535 106 500
- wysyłając e-mail na adres: kontakt@mksgdansk.pl

2) dokonać opłaty startowej w wysokości 30 zł do 08.12.14r.:
- bezpośrednio u Pana Damiana Laskowskiego
- w biurze klubu u Pani Anny Sztetner (po wcześniejszym 

ustaleniu telefonicznym 535 106 500)
3) Dziecko powinno być aktualnym członkiem klubu

harmonogram zawodów dla poszczególnych grup:

* Wyginam śmiało ciało i Mały Mistrz - dzieci w wieku 5-6 lat
* Zwinne Smyki - dzieci w wieku 3-4 lata:
10:15 - 10:30 Przybycie, przygotowanie w szatni
10:30 - 10:45 rozgrzewka ogólna w sali gimnastycznej
10:45 - 12:30 start w konkurencjach
12:45 - 13:00 dekoracja uczestników

* Wyginam śmiało ciało i Mały Mistrz - dzieci w wieku 7 lat +
12:45 - 13:00 Przybycie, przygotowanie w szatni
13:00 - 13:15 rozgrzewka ogólna w sali gimnastycznej
13:15 - 14:15 start w konkurencjach
14:30 - 14:45 dekoracja uczestników

W godz. od 10:00 do 14:45 Zapraszamy wszystkich na kiermasz 
ozdób świątecznych oraz do bufetu na kawę, herbatę i ciastko

* organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie minutowym zawodów 
występujących z przyczyn nie zależnych od organizatora.
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