Gmina Klucze

Bezpłatne zajęcia sportowe
Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w ramach realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone są działania w obszarze aktywności
fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Klucze w następujących
miejscowościach:

Bydlin - w miesiącach luty – czerwiec oraz sierpień - grudzień w każdy poniedziałek od 16.15 do 17.45, środę i piątek
od 15.30 do 18.00 i sobotę od 10.00 do 14.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bydlinie lub na boisku
trawiastym bądź na boisku wielofunkcyjnym (za realizację zajęć odpowiada LKS „Legion” Bydlin).

Chechło - w miesiącu luty – kwiecień oraz październik - grudzień w każdy wtorek i w czwartek w godzinach od 17.00
do 18.30 oraz środę i piątek od 16.00 do18.00 na sali gimnastycznej, boisku wielofunkcyjnym przy Szkole
Podstawowej w Chechle,
- w miesiącach maj - wrzesień w w każdy wtorek i w czwartek w godzinach od 17.30 do 19.00 oraz środę i piątek od
17.00 do 19.30 na boisku trawiastym lub boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Chechle (za realizację
zajęć odpowiada ULKS „Centuria” w Chechle).

Jaroszowiec - w miesiącach luty - grudzień w każdą środę i piątek miesiąca w godzinach od 17.30 do 19.00 na sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bydlinie lub na boisku trawiastym bądź na boisku wielofunkcyjnym (za
realizację zajęć odpowiada LKS „Unia” Jaroszowiec).

Klucze - w miesiącu luty - marzec oraz październik - grudzień w każdy poniedziałek 17.00 – 19.00, wtorek 17.00 do
18.00, środę 17.00 do 19.00, czwartek 17.00 do 20.00 oraz piątek 17.00 do 18.00 na sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Kluczach,
–
w miesiącach kwiecień – wrzesień w każdy poniedziałek 17.00 do 18.30, wtorek 16.00 do 19.00 środę i
czwartek 16.00 do 17.30 oraz piątek 17.00 do 18.30 na „Orliku” w Kluczach (za realizację zajęć odpowiada
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „Przemsza Klucze” w Kluczach).

Ponadto w miejscowości :

Bogucin Duży – w świetlicy wiejskiejrealizowane są zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży w każdy wtorek i
czwartek miesiąca w godzinach od 15.00 do 18.00 oraz w okresie ferii zimowych i wakacji (lipiec – sierpień) w każdy
wtorek i czwartek miesiąca od 10.00 do 13.00.
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Ryczówek – w świetlicy gminnejrealizowane są zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży w każdą środę i
piątek miesiąca w godzinach od 12.30 do 15.30 oraz w okresie ferii zimowych i wakacji (lipiec – sierpień) w każdy
wtorek i czwartek miesiąca od 10.00 do 13.00.

Klucze – w miesiącach marzec – czerwiec i wrzesień – listopadw Szkole Podstawowej w Kluczach w każdy
poniedziałek miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00 będą świadczone czynności w zakresie „Poradnictwo, wsparcie,
konsultacje dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców z zakresu uzależnienia od narkotyków, leków, problematyka
dopalaczy”

Realizowane zajęcia, po zapoznaniu się z wewnętrznymi regulaminami organizacji prowadzących, są ogólnodostępne i
bezpłatne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Klucze. Termin realizacji zajęć planowany jest do grudnia 2018r.

Kontakt w sprawie zajęć:
Jarosław Rak
Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Gminy Klucze
ul. Partyzantów 1
32 – 310 Klucze
e-mail: j.rak@gmina-klucze.pl
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