Projekt powszechnej nauki pływania
"Umiem pływać"

Zapraszamy dzieci z klas III szkół podstawowych do udziału w zajęciach nauki pływania
organizowanych przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,GILUS'' w Gilowicach.
MUKS GILUS GILOWICE pozyskał środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu
pod nazwą „Umiem pływać" zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I- III szkół podstawowych.
Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach działania „Wspieranie
przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”.
Obejmuje organizację zajęć nauki pływania dla dzieci w okresie od 01.03.2017 r. do 15.12.2017 r.
Zajęciami objęte zostały wszystkie dzieci uczęszczające do klas I- III szkół podstawowych
publicznych, jaki i niepublicznych w liczbie 150 , liczba grup w ramach zadania 10 .
Ogólna wartość projektu wynosi 19000 zł, wysokość dofinansowania z MSiT to kwota 15000 zł,
pozostała kwota została sfinansowana z środków MUKS GILUS GILOWICE.
1. Dla kogo zajęcia:
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas I- III w roku szkolnym 2016 /2017 i uczniów klas I- III w
roku szkolnym 2017/2018 Zajęcia odbywać się będą od marca do grudnia 2017 r.. Każdy uczestnik
będzie miał możliwość udziału w 20 godzinach zajęć , zajęcia odbywać się będą z częstotliwością
dwa razy w tygodniu
2. Cel :
Celem projektu jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności
pływania poprzez systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych
zajęciach nauki pływania. Realizacja projektu ma istotne znaczenie w upowszechnianiu aktywności
fizycznej.
3. Miejsce :
Zajęcia odbywać się będą na krytej pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej
z siedzibą w Woli, 43-225 Wola; ul. Pszczyńska 9,
5. Zapisy z informacją o stopniu oswojenia z wodą :
Zapisy drogą mailową na adres muksgilus@op.pl z dopiskiem ,,UMIEM PŁYWAĆ"
Przy zapisie proszę podać : Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, szkołę do której uczęszcza.
oraz informację o stopniu oswojenia z wodą ( 1.Początkujący boi się zanurzać głowę , ma problemy z
wydechem , nie leży samodzielnie na brzuchu i plecach (mały basen) , 2. Dziecko oswojone z wodąnie boi się głębokiej wody , nurkuje , leży samodzielnie się brzuchu i plecach, przy pomocy
przyborów do pływania - nauka pływania ( duży basen)
Bliższe informacje można uzyskać :
na stronie www.muksgilus.slask.pl
oraz
pod telefonem 793691105 oraz 604947629 .

