
 
 

 

 
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2013 PRZEZ MKS 

 „PŁETVAL” POLKOWICE. 

 
1)  Plan treningów  

- poniedziałek                       17.15 – 19.15 
- wtorek                                17.15 -  19.15 
- środa                                 17.15 – 19.15  
- czwartek                            17.15 – 19.15 
- piątek                                17.15 – 19.15 

Zajęcia odbywają się na pływalni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach od 02 stycznia do 19 czerwca  
i od 03 września do 20 grudnia. 

 
 2) Udział w zawodach pływackich na różnym szczeblu:  
 

MARZEC 
- Międzywojewódzkie  Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12, 13 lat – I runda (miejsce do ustalenia) 

     
MAJ 
- Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10, 11 lat  ( miejsce do ustalenia) 
- Hutnik (GŁOGÓW) 
- Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry (JELENIA GÓRA) 
 
CZERWIEC 
- Otwarte Letnie Mistrzostwa Lubuskiego i Dolnośląskiego OZP (DRZONKÓW ) 
 
PAŹDZIERNIK 
- Puchar Wójta Gminy Rudna (RUDNA)  
 
LISTOPAD 
-Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności  11, 12 lat   (miejsce do ustalenia) 
 
GRUDZIEŃ 
- Barbórka (GŁOGÓW) 
-Zimowe Mistrzostwa Okręgu   ( miejsce do ustalenia) 
 
Oraz inne w zależności od uzyskiwanych kwalifikacji, otrzymywanych zaproszeń od organizatorów i w miarę 
możliwości finansowych klubu. 



 
 

 

 
 
3) Organizacja zawodów pływackich: (pływalnia przy SP3 w Polkowicach)  

                      
         - „Puchar  Wiosny”  rozegrany zostanie w marcu na basenie przy  SP 3 w Polkowicach. Wystartują 
zawodniczki i zawodnicy z powiatu polkowickiego od przedszkolaków do gimnazjalistów, na dystansie 25m stylem 
dowolnym od przedszkolaków do klas III  i 50m stylem dowolnym od klas IV do gimnazjum. W sumie starty odbędą 
się w ośmiu kategoriach wiekowych dziewcząt i ośmiu kategoriach wiekowych chłopców. Pierwsza trójka w każdej 
kategorii wiekowej zostanie nagrodzona nagrodami rzeczowymi (czepki pływackie) oraz 
 medalami a wszyscy uczestnicy dostaną czekolady na osłodę.  
Przewidujemy, że w zawodach weźmie udział do 80 osób 
      
       - „Pasowanie na pływaka” odbędzie się w maju na basenie przy SP 3. Pasowani będą najmłodsi adepci 
pływania naszego klubu. Każdy uczestnik będzie miał za zadanie przepłynąć 25 m stylem dowolnym, wyłowić 
przedmiot z dna basenu oraz przepłynąć w poprzek basenu, nurkując pod linami. Po prawidłowym wykonaniu zadań 
uczestnicy zostaną uroczyście pasowani na pływaków oraz otrzymają nagrody rzeczowe w postaci tornistrów 
klubowych i czekolady. 
 W pasowaniu weźmie udział około 20 osób. 
 
          - „Puchar  Jesieni” rozegrany zostanie w listopadzie na basenie przy  SP 3 w Polkowicach. Wystartują 
zawodniczki i zawodnicy z powiatu polkowickiego od przedszkolaków do gimnazjalistów, na dystansie 25m stylem 
dowolnym od przedszkolaków do klas III  i 50m stylem dowolnym od klas IV do gimnazjum. W sumie starty odbędą 
się w ośmiu kategoriach wiekowych dziewcząt i ośmiu kategoriach wiekowych chłopców. Pierwsza trójka w każdej 
kategorii wiekowej zostanie nagrodzona nagrodami rzeczowymi(okulary pływackie)  oraz medalami  a wszyscy 
uczestnicy dostaną czekolady na osłodę.  
Przewidujemy, że w zawodach weźmie udział do 70 osób.  
 


