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wstęp wolny!

Program:

godz.:

11.00 - uroczyste otwarcie
12.00 - międzygminne zawody rekreacyjne „na wesoło”

1. zawody organizowane w ramach imprezy:
13.00 - międzygminny turnij siatkówki o puchar Pani Prezes LGD
13.00 - 14.00 - turniej golfa z Mistrzem
13.30 - 14.30 - pokaz strongman + konkurs dla uczestników imprezy
13.00 - 15.00 - warsztaty budowania latawców
13.00 - 15.30 - zawody wędkarskie o puchar Pani Prezes LGD
prosimy o zabranie własnego sprzętu wędkarskiego oraz zgłoszenie
zamiaru uczestnictwa w zawodach w biurze LGD - tel. 33/ 843 60 28
- turniej strzelecki z Mistrzem
- zawody paintball
- zawody łucznicze

2. pozostałe atrakcje dla uczestników imprezy:

Nowa Wieś
Boisko LKS Niwa

dojazd

zapewniamy bezpłatny dojazd na imprezę! Autobusy będą odjeżdżać
wg podanych niżej miejsc. Każdy autobus zabierze ok. 60 osób:
Chełmk - Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Brzeszcze - Ośrodek Kultury
Grojec [gmina Oświęcim] - Dom Ludowy [siedziba główna biblioteki]

prezenty!

dla pierwszych 100 osób - prezent niespodzianka!
Uczestnicy zawodów sportowych dostaną: ciepły posiłek i napoje
[woda] + atrakcyjne nagrody

goście specjalni

Łukasz Czapla - strzelec sportowy,
Włodzimierz Pawlik - Wicemistrz Polski Seniorów w golfa w 2010

w ramach igrzysk odbędą się imprezy towarzyszące

szczegółowe informacje na stronie:

godz.:

www.dolinasoly.eu

organizator:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”

współorganizatorzy:
Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI
Ludowy Klub Sportowy „Niwa” Nowa Wieś
Liga Obrony Kraju Oddział Kęty

patronat medialny:
Czasopismo „Nowa Wieś w gminie Kęty”
Telewizja Kęty
Fakty Oświęcim
Radio Bielsko
Kęczanin - Pismo Ziemi Kęckiej
Gazeta Krakowska

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Impreza - „Igrzyska Doliny Soły” jest finansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

projekt graficzny: www.pate.pl
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13.00 - 15.30 - stoiska KGW z lokalnymi przysmakami
- malowanie twarzy
- ścianka wspinaczkowa
- zamek dmuchany
14.30 - 15.00 - pokaz Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej z psem
15.45 - ogłoszenie wyników zawodów / wręczenie nagród / dyplomów
16.15 - pokaz latawców
16.30 - zakończenie
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1. Bobrek 2012 – turniej piłki nożnej
dla old-bojów z obszaru Doliny Soły
organizator:
Urząd Gminy w Chełmku
kiedy:
lipiec -sierpień 2012
kontakt:
Bartosz Chylaszek
tel. 033/844 90 45
mail: bchylaszek@chelmek.pl
uczestnicy:
osoby uprawiające rekreacyjnie i hobbystycznie
piłkę nożną, drużyny „old-bojów” z terenu działania
LGD Dolina Soły
W ramach imprezy sportowej zorganizowany zostanie
turniej piłki nożnej dla drużyn „old-bojów” , do którego
mogą zgłaszać się drużyny z terenu LGD Dolina Soły.
Ogłoszenie o naborze oraz karta zgłoszeniowa zostaną
umieszczone w lokalnej prasie
oraz na stronie: www.chelmek.pl
(zgłoszenie należy wysłać do koorydnatora).
Do kibicowania drużynom oraz do udziału
w imprezach towarzyszących (piknik rodzinnym,
zabawa taneczna).
Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru Doliny Soły.

Imprezy realizowane w ramach
Igrzysk Olimpijskich Doliny Soły:
1. Turniej piłki nożnej
dla old-bojów

Bobrek | lipiec - sierpień 2012

2. Zorganizowane treningi
i turnieje piłki nożnej -

w ramach „Promocji aktywności wśród dzieci”
Chełmek | czerwiec - sierpień 2012

3. Sołecki Bieg Przełajowy
Zaborze | 26 maja 2012

4. Sportowa Gmina Kęty

na Igrzyskach Olimpijskich Doliny Soły
Kęty |maj - czerwiec 2012

5. Turniej Piłki Siadkowej
w Gmienie Kęty
Kęty |wrzesień 2012

Goście specjalni:

Łukasz Czapla

Włodzimierz Pawlik

Mistrz Polski oraz Europy w strzelectwie sportowym.
Jeden z najbardziej utytułowanych zawodników
w historii tej dyscypliny w Polsce, członek kadry
narodowej, wielokrotny mistrz Europy i Świata;
rekordzista Polski i Świata.
www.lukaszczapla.pl

Mistrz Polski Seniorów 2010 roku w golfa.
www.silesiabl.pl
Turniej golfa z Mistrzem
5 maja 2012 | 13.00 - 14.00

Turniej strzelecki z Mistrzem
5 maja 2012 | 13.00 - 15.30

2. Promocja aktywności fizycznej
wśród dzieci poprzez organizację
treningów i turniejów piłki nożnej
w gminie Chełmek
organizator:
Urząd Gminy w Chełmku
kiedy:
czerwiec- sierpień 2012
kontakt:
Bartosz Chylaszek
tel. 033/844 90 45
mail: bchylaszek@chelmek.pl
uczestnicy:
dzieci i młodzież do 15 roku życia
W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostaną
treningi piłki nożnej oraz 2 turnieje piłkarskie, w których
udział weźmie 6 zespołów z terenu LGD Dolina Soły.
Informacje o otwartym naborze uczestników treningów
(dzieci i młodzież) będą dostępne w lokalnej prasie
i na stronie: www.chelmek.pl
Drużyny zainteresowane uczestnictwem w turnieju
powinny wysłać zgłoszenie do koordynatora.

4. Sportowa Gmina Kęty
na Igrzyskach Olimpijskich
Doliny Soły
organizator:
Urząd Gminy w Kętach
kiedy:
maj – czerwiec 2012
kontakt:
Urszula Baczyńska- Śleziak
tel. 33/ 844 76 00 wew. 117
mail: projekty@kety.pl
uczestnicy:
dzieci i młodzież obszaru LGD Dolina Soły
Sportowa Gmina Kęty na Igrzyskach Olimpijskich
Doliny Soły to cykl imprez sportowych promujących
zdowy tryb życia oraz sportową rywalizację.
W ramach projektu zorganizowane zostaną zawody
lekkoatletyczne oraz zawody pływackie dla reprezentacji szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru LGD Dolina Soły.
Ponadto zorgniazowany zostanie wyścig kolarski,
w którym udział będą mogli wziąć zarówno amatorzy,
jak i licencjonowani zawodnicy kolarstwa szosowego.

3. Igrzyska Olimpijskie Doliny Soły –
Sołecki Bieg Przełajowy w Zaborzu
organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu
z siedzibą w Grojcu
kiedy:
26 maja 2012
kontakt:
Gminna Bilbioteka Publiczna w Oświęcimiu
z siedzibą w Grojcu
tel. 33/842 81 32
33/842 89 77
uczestnicy:
wszyscy pasjonaci biegania w wieku od 3 do 103 lat
Sołecki Bieg Przełajowy to impreza sportowa
zorganizowna przez i dla pasjonatów ruchu
i aktywnego trybu życia. W biegu, który wystartuje
26 maja 2012 roku spod Przedszkola Samorzadowego
w Zaborzu (Zaborze, ul. Grojecka 54), udział mogą wziąć
wszyscy mieszkańcy obszaru LGD - bez względu
na wiek, płeć i kondycję fizyczną.
Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą
w dniu Biegu na miejscu startu.
Wszelkich informacji o Biegu udzielają pracownicy
Biblioteki pod numerem telefonu: 33/842 81 32.

5. Turniej Piłki Siatkowej
w gminie Kęty
organizator:
Urząd Gminy w Kętach
kiedy:
wrzesień 2012
kontakt:
Urszula Baczyńska- Śleziak
tel. 33/ 844 76 00 wew. 117
mail: projekty@kety.pl
uczestnicy:
dzieci i młodzież obszaru LGD Dolina Soły
Siatkówka to bardzo popularna dyscyplina sportu
w rodzinnym mieście Piotra Gruszki - jednego
z najlepszych polskich siatkarzy. Z tego też powodu
to właśnie tutaj zostanie rozegrany turniej piłki
siatkowej dla drużyn z obszaru LGD Dolina Soły.
W zawodach będą mogli wziąć udział pasjonaci
siatkówki grający zarówno amatorsko, jak i skupieni
w licznych na naszym obszarze klubach sportowych.

