Plan imprez i akcji sportowo – rekreacyjnych
organizowanych i współorganizowanych przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą
w m-cu CZERWIEC 2022 r.
1. Międzyszkolne Mistrzostwa Kostrzyn nad Odra w biegach przełajowych dziewcząt i
chłopców szkół podstawowych – „Kostrzyn nad Fali”.
- termin: 03.06.2022 r. godz. 9.00
- stadion sportowy MOSiR przy ul. Niepodległości 11,
- planowany udział około 500 dziewcząt i chłopców z klas I – VIII.
2. Spławikowe zawody wędkarskie dzieci i młodzieży – „Kostrzyn na Fali”,
- termin: 04.06.2022 r. godz. 8.00,
- stawik przy amfiteatrze KCK,
- planowany udział około 25 dzieci.
3. Pokazy gry – turniej w boule – „Kostrzyn na Fali”.
- termin: 05.06.2022 r. godz. 15.00,
- teren rekreacyjny w Parku Miejskim przy KCK,
- planowany udział około 30 osób.
4. Bieg z przeszkodami – zawody Workout – strefa sportu - „Kostrzyn na Fali”
- termin: 05.06.2022 r. godz. 16.00,
- teren rekreacyjny w Parku Miejskim przy KCK,
- planowany udział około 60 osób.
5. Rodzinne spławikowe zawody wędkarskie – „Kostrzyn na Fali”.
- termin: 06.06.2022 r. godz. 8.00,
- stawik przy amfiteatrze KCK,
- planowany udział około 30 osób.
6. Planszowe turniej w warcaby i w szachy dzieci i młodzieży – „Kostrzyn na Fali”.
- termin:06.06.2022 r. godz. 11.00,
- teren rekreacyjny przy amfiteatrze KCK,
- planowany udział 15 – 20 osób.
7. Zawody i pokazy na torze skate park – „Kostrzyn na Fali”.
- termin: 06.06.2022 r. godz. 11.30
- teren rekreacyjny przy amfiteatrze KCK,
- planowany udział 10 osób.
8. Nieodpłatne udostępnienie basenu odkrytego dla dzieci i młodzieży w okresie
wakacyjnym.
- termin: 24 - 30.06.2022 r. godz. 10.00 – 18.00
- teren ośrodka rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej 5
- planowany codzienny udział około 200 – 300 osób (uzależnione od warunków
pogodowych.

9. Ogólnopolski turniej piłki nożnej skrzatów – rocznik 2015 i młodsi, żaków – rocznik –
2013 i młodsi „K-S SSE Super Cup” o „Puchar Prezesa K-S SSE” oraz orlików rocznik 2011 i młodsi oraz młodzików – rocznik 2009 i młodsi w Słubicach.
- termin: Kostrzyn nad Odrą
26.06.2022 r. godz. 10.00
Słubice
25 - 26.06.2022 r. godz. 10.00
- stadion sportowy MOSiR przy ul. Niepodległości 11,
- stadion sportowy OSiR w Słubicach,
- łączny udział około 40 zespołów, około 500 dzieci i młodzieży.
10. Udostępnienie obiektów sportowych dla potrzeb organizacji zajęć
treningowych dla kostrzyńskich stowarzyszeń sportowych: SKF „Olimp”,
UKS „Jedynka”, UKS „Warta”, TS „Celuloza”, UKS „Czwórka”, MUKS „Przyjaciół
Sportu”, UKS „Celuloza”, TS „Celuloza – Akademia”, Szkoła Tańca „Quest”, Klub
Tańca „Rapsodia” SKF „Renshau – Aikido”, Kostrzyński Klub Karate.
- termin: 01 – 30.06.2022 r.,
- zgodnie z harmonogramem zajęć szkoleniowych,
- stadion sportowy MOSiR przy ul. Niepodległości 11, hala widowiskowo – sportowa
KCSzZ przy ul. Mickiewicza 8,
- planowany udział 120 - 200 osób w każdym dniu prowadzonych zajęć.
11. Przygotowanie obiektów sportowych MOSiR w poczet organizacji
imprez sportowych w ramach rozgrywek mistrzowskich:
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