
Plan Imprezy okolicznościowej 

Powitanie Lata - Kąpielisko „KLEKOT” 

7 lipca 2013r. (niedziela) godz.12:00 

Łachów koło Włoszczowy 
 

 

 

 

 

Cel: 

 

1. Uroczyste otwarcie kąpieliska na „Klekocie” - Powitanie lata i wakacji. 

2. Zachęcanie do korzystania z kąpieliska „Klekot” 

 

Uczestnicy: 

 

1. Wszyscy chętni mieszkańcy gminy i powiatu lubiący pikniki na wolnym powietrzu. 

2.  Rodziny, znajomi, osoby przyjezdne, które chcą aktywnie spędzić czas wraz ze swoimi 

dziećmi, korzystając z atrakcji jakie przygotował organizator. Wszyscy lubiący dobra 

zabawę i rywalizację sportową. 

3.         Zawodnicy biorący udział w konkurencjach sportowych. 

 

 

Organizator: 

 

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, 

 

Współorganizator: 

 

1. Urząd Gminy Włoszczowa 

 

Miejsce i termin: 

 

1. Kąpielisko „KLEKOT” - 7 lipca 2013r (niedziela) od godz. 12:00 

 

Patronat honorowy: 

 

1. Burmistrz Gminy Włoszczowa, 

 

Goście i media: 

 

1. Patronat medialny: Głos Włoszczowy, 

2. Sponsorzy: Urząd Gminy Włoszczowa, Ośrodek Sportu i Rekreacji Włoszczowa, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atrakcje jakie zapewnia Organizator: 

 

1. Obsługę imprezy. 

2. Profesjonalne prowadzenie zawodów. 

3. Sprzęt do zawodów 

4. Turnieje 

  Piłka siatkowa, 

  Badminton,  

 Wyścig kajaków,  

 Gry i zabawy dla najmłodszych: 

- budowa zamków z piasku 

- rzut rzutką ratowniczą do celu 

- poszukiwanie skarbów 

5.  Przeciąganie liny 

  

 

Plan imprezy – Powitanie Lata: 

 

  

Lp. Godzina Konkurencje Miejsce 

1 12:00 Otwarty turniej siatkówki plażowej Boisko do siatkówki 

2 14:00 Otwarty turniej w badmintona Boisko do badmintona 

3 15:00 Wyścigi kajaków Przy plaży 

4 15:30 Gry i zabawy dla dzieci: 

- budowa zamków z piasku 

- rzut rzutką ratowniczą do celu 

- poszukiwanie skarbów 

Przy plaży 

5 16:00 Przeciąganie liny Przy plaży 

 

Organizator udostępnia dla uczestników imprezy 

 

− stoisko z daniami i napojami, 

− parking, 

 

Nagrody w konkursach: 

 

1.  Puchary, Dyplomy, Nagrody Niespodzianki 

 

Postanowienia końcowe: 

 

1. Szczegółowych informacje 

Obsługa klienta – kasa basenu NEMO 

Tel.: (41) 33 35 101 , e-mail: info@osir-wloszczowa.pl 

 

Udział w imprezie okolicznościowej: ”Powitanie Lata KLEKOT 2013” jest jednocześnie 

wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem uczestników imprezy ( zarówno 

zawodników, jak i  kibiców) w celach informacyjnych i reklamowych prowadzonych przez OSiR 

Włoszczowa.  

Serdecznie zapraszamy Wszystkich do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu !!! 

mailto:info@osir-wloszczowa.pl

