
LETNIA LIGA MOS 2011
• LATO Z TENISEM ZIEMNYM
- W czasie wakacji od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00 na kortach

Międzyszkolnego Ośrodka Sportu przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze będzie można skorzystać z

bezpłatnej nauki gry w tenisa ziemnego. Dodatkowo dzieci i młodzież będą mogły bezpłatnie

korzystać z kortów w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.00 Na miejscu istnieje możliwość

wypożyczenia sprzętu sportowego ( piłeczki i rakiety).

• LATO Z KOSZYKÓWKĄ
- Na hali sportowej im. M. Koczwary przy ul. Sudeckiej 42 będą prowadzone zajęcia z koszykówki dla dziewcząt i chłopców. Zapraszamy od 
poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00 !!

• Pod koniec lata, zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie MOS –u przewidziane są

atrakcyjne nagrody dla najbardziej aktywnych zespołów oraz wyróżniających się zawodników.

• Regulamin rozgrywek dostępny na stronie MOS www.mosjg.pl

Międzyszkolny Ośrodek Sportu serdecznie zaprasza do aktywnego spędzania czasu podczas 
wakacji i skorzystania z naszej bezpłatnej oferty.



Data , godzina 
miejsce

Nazwa imprezy 

25 czerwca– godz. 10.00
sobota basen,
ul. Sudecka 59

     „Karkonosze-Cup Letnia Liga MOS 2011”
       turniej siatkówki plażowej

26 czerwca – godz. 10.00
niedziela
basen, ul. Sudecka 59

                                                              „Karkonosze-Cup Letnia Liga MOS 2011”
                                                                              turniej siatkówki plażowej

04 lipca – godz. 10.00
poniedziałek
boisko Orlik ZSOiT

Letnia Liga w Piłce Nożnej 
kategoria – open

05 lipca – godz. 10.00
wtorek
boisko Orlik SP 13

                                                                                         Letnia Liga Koszykówki
                                                                                kategoria – open

27 lipca – godz. 10.00
środa
boisko Orlik ZSOiT

                                                                          Letnia Liga w Piłce Nożnej 
                                                                                kategoria – open

28 lipca – godz. 16.00
czwartek
boisko Orlik SP 13

                                                                                         Letnia Liga Koszykówki
                                                                                  kategoria – open

30 lipca – godz.10.00
Sobota
Basen MOS Sudecka

                                         Plaża- Siatkówka plażowa w całej Polsce( gwiazdy siatkówki)

31 lipca – godz.10.00
Sobota
Basen MOS Sudecka

                                         Plaża- Siatkówka plażowa w całej Polsce( gwiazdy siatkówki)

10 sierpnia – godz. 16.00
środa
boisko Orlik SP 13

                                                                                       Letnia Liga Koszykówki
                                                                              kategoria – open



17 sierpnia – godz. 10.00
środa
boisko Orlik ZSOiT

                                                               Letnia Liga w Piłce Nożnej 
                                                                      kategoria – open

20 sierpnia– godz. 10.00
sobota
basen, ul. Sudecka 59

                                                  „Karkonosze-Cup Letnia Liga MOS 2011”
                                                               turniej siatkówki plażowej

21 sierpnia– godz. 10.00
niedziela
basen, ul. Sudecka 59

                                                   „Karkonosze-Cup Letnia Liga MOS 2011”
                                                         turniej siatkówki plażowej

24 sierpnia – godz. 10.00
środa
boisko Orlik ZSOiT

                                                                Letnia Liga w Piłce Nożnej 
                                                                         kategoria – open

25 sierpnia– godz. 16.00
czwartek
boisko Orlik SP 13

                                                                              Letnia Liga Koszykówki
                                                                     kategoria – open

27 sierpnia – godz. 10.00
sobota
basen, ul. Sudecka 59

                                                „Karkonosze-Cup Letnia Liga MOS 2011”
                                                         turniej siatkówki plażowej

28 sierpnia– godz. 10.00
niedziela
basen, ul. Sudecka 59

                                                „Karkonosze-Cup Letnia Liga MOS 2011”
                                                         turniej siatkówki plażowej


