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Tomaszów Maz., dnia 02.04.2018r.

Zaproszenie na
Ogólnopolskie Spotkanie Integracyjno – Sportowe Nad Pilicą
21 / 22 Lipiec 2018r
Stowarzyszenie Abstynenckie „Azyl” zaprasza członków Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich z rodzinami na Spotkanie
Integracyjno – Sportowe Nad Pilicą na Przystań Miejską nad rzeką Pilicą.
Spotkanie będzie trwało 2 dni, zapewniamy dla osób przyjezdnych nocleg, wyżywienie, integrację, dobrą zabawę i
szereg atrakcji.
W sobotę przewidujemy spływ kajakowy rzeką Pilicą na odcinku około 25 km z przystani OSiR w Tomaszowie M. do
Inowłodza. Po zakończeniu spływu uczestnicy zostaną przewiezieni autokarem na przystań w Tomaszowie. Dla chętnych będzie
zorganizowana wycieczka autokarowa po najciekawszych miejscach powiatu Tomaszowskiego oraz konkurs strzelania do tarczy z
wiatrówki na strzelnicy.
Odbędzie się również koncert gościa specjalnego estrady polskiej. Jeśli pogoda pozwoli w ramach kolacji
odbędzie się pieczenie kiełbasek przy wspólnym ognisku, granie, śpiewanie oraz zabawa pod gołym niebem.
Drugiego dnia odbędą się turnieje sportowo – rekreacyjne: Plażowy turniej piłki siatkowej, Turniej Kręgli w kategoriach:
kobiety i mężczyźni, Turniej drużynowy w Dwa ognie, Bieg w workach, Przeciąganie Liny.

Program spotkania
sobota - 21 lipiec 2018r
10.00 – 12.00
12.10 – 13.00
13.30 – 17.30
14.00 – 17.00
18.00 – 18.10
18.10 – 20.00
20.00 –
20.30 -

- zakwaterowanie przybyłych drużyn oraz gości,
- obiad,
- spływ kajakowy – zbiórka 13.10
- wycieczka – zbiórka na parkingu 13.10
- powitanie przybyłych uczestników
- koncert
- kolacja przy ognisku – pieczenie kiełbasek
- zabawa pod gołym niebem przy zespole muzycznym

Niedziela - 22 lipiec 2018r
07.30 – 08.40
09.00 – 13.00
09.00 – 13.00
09.30 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 - 14.30
15.00 16.00 -

- Śniadanie
- Plażowy Turniej Piłki Siatkowej (3 zawodników w tym 1 poniżej 30 lat)
- Turniej kręglarski
- Dwa Ognie (drużyna 5 osób plus „matka”)
- Bieg w workach
- Przeciąganie liny
- obiad
- wręczanie nagród i pucharów,
- zakończenie spotkania.

Serdecznie zapraszamy
Bogumiła J. – S.A. „Azyl”
Ważne!!!
Koszt pobytu - 100 zł od osoby – wpłata na konto Stowarzyszenia Abstynenckiego „Azyl” Bank Pekao SA – 70 1240 3145 1111 0000 2778 9401
Prosimy o kontakt telefoniczny z prezesem S.A. AZYL Ryszardem J. na nr tel. 600749946 z
potwierdzeniem przyjazdu, ilością osób, przypuszczalną godziną przyjazdu oraz nazwami grup lub
stowarzyszeń które będą uczestniczyć w Spotkaniu nad Pilicą. Ilość miejsc ograniczona.

