
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY   

SPORTOWY PIKNIK Z  OSIR-EM "BĄDŹ FIT"  
 

Godz. Nazwa działania Miejsce Opis  

10.00 
Turniej Finałowy Goleniowskiej Otwartej 

Ligi Tenisa Ziemnego 
korty ziemne Mecze finałowe. Regulamin 

10.00 Mecz ligowy INA-Akademia Barlinecka euroboisko Liga młodzików 2003 

11.00 Mecz ligowy INA -Akademia Barlinecka euroboisko Liga młodzików 2004 

10.00 

 

 

10.15 

Trening zabawowy z czołowymi 

zawodnikami ............................. 

 

Turniej mini piłki nożnej 

murawa główna 

Bawimy się z czołowymi piłkarzami naszego regionu. 

W trakcie zajęć konkursy dla zawodników. 

 

Regulamin, uczestnicy szkółki piłkarskie (rocznik 2006/2007) 

10.30 Turniej piłki plażowej - kobiety boisko do plażówki Regulamin, zgłoszenia w dniu turnieju 10.00-10.30 

11.00 Turniej Trio Basket boisko wielofunkcyjne 
Regulamin, zgłoszenia w dniu turnieju 10.30-11.00. Kategorie szkoły 

podstawowe i szkoly gimnazjalne. 

12.00 Uroczyste otwarcie pikniku scena Zapoznanie z programem pikniku 

12.00-

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAWIMY SIĘ Z MISTRZAMI SPORTU 
 

KSS LOK TARCZA Goleniów 

 

LUKS KARATE Goleniow 

 

LUKS JF DUET Goleniów 

 

Pracownia modelarska GDK 

 

UKS BARNIM  Goleniów 

sekcja piłki siatkowej, 

 

 

sekcja lekkiej atletyki 

 

MKS INA Goleniów 

 

las za sceną 

 

boisko wielofunkcyjne 

 

 

 

 

 

 

 boisko wielofunkcyjne 

 

 

rzutnia 

 

teren pikniku 

 

 

Strzelanie + pokaz broni 

 

Pokaz zajęć treningowych 

 

 

 

Pokaz modeli pływających i redukcyjnych, budowa samolotów. 

 

 

Piłka siatkowa - zajęcia z reprezentantkami Polski Aleksandrą Jagiełło, 

Katarzyną Gajgał-Anioł, wystawa zdjęć z 40-lecia goleniowskiej siatkówki. 

 

Zajęcia sportowe  z Ewą Durską, możliwośc rywalizacji z Mistrzynią w 

pchnięciu kulą, poznanie  tajników poprawnego rzucania. 

Możliwośc zapoznania się z ofertą treningową Klubu, zakupu klubowych 

gadżetów. 



12.00-

19.00 
BĄDŹ SPRAWNY I WESOŁY teren pikniku 

strzelnie z łuku, sumo, mini golf, tenis stołowy, szachy plenerowe, kule waterball 

siłownia zewnętrzna, piłka koszykowa, piłkarzyki, badminton, speedbadminton – 

możliwość skorzystania z urządzeń sportowych. 

12.00 

 

 

14.00 

DMUCHAWCE, LATAWCE, WIATR  

 

 

ŚWIĘTO LATAWCA 

stoisko sekcji 

modelarskiej GDK 

 

murawa główna 

 

 

Mały majsterkowicz-samodzielne wykonanie modelu samolotu pod opieką 

instruktora sekcji modelarstwa GDK p. Macieja Gielnika. 

 

 

Zabawa w pilotowaniu latawców. Uczestnicy zabawy własnoręcznie 

wykonanymi latawcami lub otrzymanymi od organizatorów będą  puszczać je 

podczas pikniku. 

12.30 Pokaz elementów bokserskich scena Pokaz w wykonaniu sekcji bokserskiej trenera Remigiusza Gajewskiego 

12.45 Pokaz CAPOEIRY scena 

Grupa Companhia Perns Pro Ar ze Szczecina. Ćwiczą i reprezentują brazylijską 

sztukę capoeira. W pokazie zobaczyć można widowiskowe kopnięcia, uniki oraz 

akrobacje tworzące swoistą grę capoeira, która idbywac się będzie przy 

oryginalnych brazylijskich instrumentach oraz piosenkach w języku 

portugalskim. https://www.facebook.com/CapoeiraSzczecin, 

http://cppa.szczecin.pl  

13.00 Turniej piłki plażowej - mężczyźni boisko do plażówki Regulamin, zgłoszenia w dniu turnieju 12.30-13.00 

13.00 
Mecz ligowy Leśnik Kliniska-Jeziorak 

Szczecin 
euroboisko Liga juniorów 

13.00 

16.30 

18.00 

Zwiedzamy nowo wybudowaną bieżnię na 

stadionie 

zbiórka przy bramie na 

bieżnię  

(od ul. Norwida) 

Zmodernizowany obiekt - 6-torowa bieżnia, rów z wodą, rozbiegi do skoku w 

dal i skoku wzywż, skok o tyczce, urządzenia do dyscyplin technicznych rzutnie 

do pchnięcia  kulą, rzutu dyskiem, młotem – po bieżni oprowadzać i ciekawostki 

opowiadać będzie p. Jacek Kostrzeba 

13.00-

17.00 
TĘCZOWY ŚWIAT DZIECKA stoisko pod namiotami Malowanie twarzy we wszystkich kolorach tęczy. Atrakcja dla najmłodszych. 

13.30-

14.30 

FITNESS DLA WSZYSTKICH – pokaz 

zumby 
scena 

Pokaz prowadzony przez Kamilę Cichosz i Grzegorza Sokulskiego - Zumba 

Dream Team "Baw się razem z nami" – wspólny trening. 

14.45-

15.00 
BAŃKOWISKO Plac przed sceną  

Zabawa dla najmłodszych – wspólne puszczanie baniek mydlanych otrzymanych 

od organizatorów pikniku i własnych. 

15.00-

16.30 
GALA SPORTU SZKOLNEGO scena 

Uhonorowanie najlepszych szkolnych sportowców  w roku szkolnym 2014/2015 

r. przez władze miejskie. 

Galę uświetnią występy tancerzy z Klubu Tanecznego Prestige. 

https://www.facebook.com/CapoeiraSzczecin
http://cppa.szczecin.pl/


17.00– 

18.00 

Koncert zespołu  

KOSMICZNA STODOŁA 
scena  

18.15-

19.15 
Koncert zespołu OFFENSYWA scena 

Muzyka zespołu to synteza prostych, energetycznych gitarowych dzwięków 

wspartych szczerymi tekstami,inspirowana w szcególności nurtem punk 

rockowym.Półfinalista 6 edycji MUST BE THE MUSIC-Tylko muzyka. 

19.00 Mecz ligowy  OKS Center-Velgovia Szcz-n  euroboisko  

20.00-

21.30 
LADY GAGA COVER SHOW  scena 

Koncert w wykonaniu zespołu wokalno-tanecznego MARAQUJA, 

wykonującego znane i lubiane przeboje w nowych tanecznych aranżacjach. 

Skład zespołu to 4 utalentowane wokalnie i tanecznie dziewczyny. Tym razem 

Lady Gaga Cover Show. Widowisko pełne barwnych, żywiołowych układów 

choreograficznych i porywającej do tańca muzyki. 

DODATKOWE ATRAKCJE 

 Gry i zabawy naszych dziadków 
ścieżka przy boisku 

wielofunkcyjnym 
gra w klasy, kapsle, zośka, chłop 

 

Stoiska  gastronomiczne 
 

Kawa mrożona  RUBIKON 

Mini Bar 

Budka u Tomka Mini Burger 

teren pikniku 

 

 

Rarytas, napój, który trzeba spróbować 

Dania z grilla 

Zapiekanki, tosty, spirale ziemniaczane 

 

Stoiska handlowe i wystawiennicze 
AVON 

Biblioteka Miejska 

 

Stoisko numizmatyczne 

teren pikniku 

 

Kiermasz  kosmetyków dla całej rodziny,  

Kiermasz książek używanych, głośne czytanie dzieciom bajek. 

 

 

 Świat Rozrywki Dziecięcej  teren pikniku zamki dmuchane, zjeżdżalnie 

 Pokaz sprzętu pożarniczego i policyjnego teren pikniku 
Pokaz sprzętu Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, Komendy 

Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie 

 
ZDROWY STYL ŻYCIA I JA 
Sobota z PROFIMEDEM 

stoisko pod namiotem 

 

Prezentacja OREW  

metoda Dunag 02 

prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego - pionizatory dla dzieci - konsultacje 

specjalisty NDT-Bobath 

zajęcia stymulacji polisesorycznej dla dzieciom-konsultacje logopedy 

 Urodziny z OSiRem  
Jubilaci w tym dniu od OSiRu otrzymają drobne upominki (na podstawie 

okazanego dokumentu tożsamości). 



 


