
„Weekendowa  przygoda na Basenie Brynów” 
 

07.08.2020r. 

6:00 zabranie lin z basenu sportowego (Techniczny) 

6:15 dmuchanie toru przeszkód (Techniczny) 

7:00 prezenty w losowych szafkach (Asia) 

8:00 miasteczko gimnastyczne na zewnątrz przy wejściu do popołudnia( Ewogym) 

9:30 rozrzucenie zabawek po basenie rekreacyjnym i zabranie jednej liny  (Kasia)(Asia) 

10:00 otwarcie toru wodnego przez Pana Prezydenta (Kasia koordynacja do 14:00  ) 

10:00 wyjście Kropelki do dzieci ze słodyczami (Hostessa) 

11:00 14:00 hostessa rozdaje słodycze i ulotki (Hostessa) 

14:00 Koordynacja wodnego toru (Jerzy) 

16:00-19:00 zawody dla dzieci na basenie rekreacyjnym (Michał) 

21:30  zamknięcie toru przeszkód (Jerzy) 

Koordynacja 7:00-15:00 Asia 7:00-14:00 Kasia Osowska 14:00-21:30  Jerzy Mroziński  

Tor 10:00-21:30 

 

08.08.2020r. 

6:00 otwarcie toru przeszkód i koordynacja do 14:00 (Sebastian) 

6:15 rozrzucenie zabawek w basenie rekreacyjnym(Sebastian) 

7:00 prezenty w losowych szafkach (Asia) 

8:00 miasteczko gimnastyczne na zewnątrz przy wejściu do popołudnia do ok 17 (Ewogym) 

10:00-11:00 zabawy dla dzieci na basenie rekreacyjnym (Michał) 

14:00 koordynacja toru przeszkód i basenu rekreacyjnego do 21:30 ( Jerzy) 

14:00 wyjście Kropelki do dzieci ze słodyczami (Hostessa) 

15:00-17:00 wóz strażacki na parkingu 

15:00 hostessa rozdaje słodycze i ulotki (Hostessa) 

16:00 wyjście Kropelki niecka/hol (Hostessa) 

21:30  zamknięcie toru przeszkód (Jerzy) 

Koordynacja 6:00-14:00 Sebastian Wójcik 14:00-21:30  Jerzy Mroziński  

Tor 6:00-21:30   



09.08.2020r. 

6:00 otwarcie toru przeszkód i koordynacja do 14:00 (Sebastian) 

6:15 rozrzucenie zabawek w basenie rekreacyjnym (Sebastian) 

7:00 prezenty w losowych szafkach (Asia) 

8:00 miasteczko gimnastyczne na zewnątrz przy wejściu do popołudnia (Ewogym) 

14:00 koordynacja toru przeszkód i basenu rekreacyjnego do 21:30 ( Jerzy) 

14:00 wyjście Kropelki do dzieci ze słodyczami (Hostessa) 

15:00 pokaz w holu dzieci z Ewogym 

15:00:17:00 wóz policyjny 

16:00 wyjście Kropelki niecka/hol rozdaje słodycze i ulotki (Hostessa) 

21:30  zamknięcie toru przeszkód (Jerzy) 

Koordynacja 6:00-14:00 Sebastian Wójcik 14:00-21:30  Jerzy Mroziński  

Tor 6:00-21:30   

 

10.08.2020r. 

6:00 otwarcie toru przeszkód i koordynacja do 14:00 (Sebastian) 

6:15 rozrzucenie zabawek w basenie rekreacyjnym (Sebastian) 

7:00 prezenty w losowych szafkach (Asia) 

8:00 miasteczko gimnastyczne na zewnątrz przy wejściu do popołudnia (Ewogym) 

14:00 koordynacja toru przeszkód i basenu rekreacyjnego do 19:00 ( Jerzy) 

14:00 wyjście Kropelki do dzieci ze słodyczami (Hostessa) 

15:00 hostessa rozdaje słodycze i ulotki (Hostessa) 

16:00 wyjście Kropelki niecka/hol (Hostessa) 

15:00-17:00 wóz policyjny 

17:00 pokaz dzieci Ewogym na Sali gimnastycznej 

19:00 zamknięcie toru przeszkód (Jerzy) 

19:15 zabranie toru z niecki basenowej, wysuszenie toru i złożenie(Techniczny) 

19:30 rozłożenie lin na basenie sportowym (Jerzy) 

Koordynacja 6:00-14:00 Sebastian Wójcik 14:00-19:00 Jerzy Mroziński 7:00-15:00 Asia 

Tor 6:00-19:00 


