
Projekt „Rodzinko, wyrzuć z nami nudę do kosza” 

jest współfinansowany ze środków otrzymanych  

od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej  

w ramach Programu Operacyjnego Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich 

 

Projekt „Rodzinko, wyrzuć z nami nudę do kosza” realizowany w okresie od 2017-04-01 do 2017-

12-31, Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, kierunek działania 5. Wspieranie aktywnych form 

integracji społecznej, Strefa pożytku publicznego 20) wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej; 

 

Stowarzyszenie Słupeckie Towarzystwo Koszykówki „Grom” 

zaprasza wszystkie dzieci wraz rodzicami na specjalną strefę Kids  

w ramach projektu „Rodzinko, wyrzuć z nami nudę do kosza” współfinansowanego ze środków 

otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu 

Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

W realizowanym projekcie może wziąć udział każdy, zarówno osoby dorosłe, dzieci i młodzież oraz 

osoby niepełnosprawne. W ramach projektu będzie prowadzona bezpłatna szkółka, gdzie dzieci 

wraz z rodzicami mogą nauczyć się lub doskonalić swoje umiejętności gry w koszykówkę. Pikniki-

strefy Kids i turnieje będą otwarte dla wszystkich chętnych uczestników. W pojedynczych 

turniejach i w lidze Grand Prix przewiduje się utworzyć poszczególne grupy: Open, dla młodzieży 

w wieku gimnazjalnym, podstawowym, dziewczęta i dla osób niepełnosprawnych i mieszanych 

(utworzenie poszczególnych kategorii uzależnione jest od rodzaju zgłoszonych uczestników). 

 

Strefy Kids odbędą się: Sobota 20 maja o godz 11.00 (Orlik). Niedziela 28 maja godzina 10.00 

(wyjątkowo na targowisku miejskim).  

Pozostałe Strefy w środy o godzinie 17.30,  7 i 21 czerwiec, 5 i 19 lipiec, 9 i 23 (zakończenie) 

sierpień.  Miejsce: Orlik MOS przy ulicy ul. Powstańców Wlkp. (przy Gimnazjum) w Słupcy. W 

razie niepogody, Strefy odbędą się w hali MOSiR ( w dniu strefy pojawi się odpowiednia 

informacja na naszym koncie na FB.) 

Atrakcje: 

- gry i zabawy dla dzieci z naszym królikiem, 

- konkursy z nagrodami, 

- szkółka mini koszykówki, 

- wiele innych atrakcji i niespodzianek. 

 

Zapraszamy także wolontariuszy chętnych do pomocy przy projekcie w naszej organizacji! 

 

Stowarzyszenie Słupeckie Towarzystwo Koszykówki „Grom” dzięki otrzymanemu dofinansowaniu 

w ubiegłym roku utworzyło stronę internetową, na której na bieżąco będziemy informować  

o realizowanym projekcie. Na stronie dostępne także są dokumenty rekrutacyjne do projektu: 

 

www.gromslupca.pl 

 

tel.: 692743183 

 

 

 

 

http://www.gromslupca.pl/

