
Szkółka tenisa stołowego dla każdego!
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w naszym programie, który realizowany jest 

w ramach partnerstwa z Fundacją PZU. Wykonawcami projektu są trenerzy 

Stanisław Mikołajczyk, oraz Kamila Juszczyk- Dziadosz. W skład naszych działań wchodzą:
• Zajęcia szkółki tenisa stołowego w 3 szkołach podstawowych w Dębowcu, Osobnicy i Cieklinie
• Turniej Mikołajkowy
• Sportowe ferie z PKS ,,Bartek” Dębowiec
• Szkolna Liga tenisa stołowego
• Turniej ,,Pierwszy dzień wiosny z rakietką”
• Sportowy dzień dziecka
• Ognisko na zakończenie sezonu

Gwarantujemy wspaniałą zabawę, upominki,           Partner:
nagrody i różnego rodzaju atrakcje. 

Zajęcia szkółki:
Dębowiec: Wtorki godz. 17:00-18:30
Osobnica: Czwartki godz. 16:30-18:00
Cieklin: Soboty godz. 9:00-11:00 

Kontakt: Stanisław Mikołajczyk tel: 694-538-804



Kolejna inicjatywa klubu PKS ,,Bartek” Dębowiec, której partnerem została Fundacja PZU 

,,Szkółka tenisa stołowego dla każdego”, dzięki której Klub może zrealizować szereg 

pozytywnych działań. Wykonawcami projektu są trenerzy Stanisław Mikołajczyk oraz Kamila Juszczyk- 

Dziadosz. Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez zaproponowanie zajęć sportowych, wyrównanie 

szans dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich, integracja w grupie, wychowanie przez aktywność, 

możliwość współzawodnictwa sportowego dla uczniów rozpoczynających grę w tenisa stołowego,    

to zaledwie kilka głównych celów projektu. Klub z Dębowca stawia czoła ogromnemu problemowi, 

jakim jest niewystarczająca ilość aktywności fizycznej. W dobie komputerów oraz Internetu nie jest 

łatwo zachęcić dziecko do aktywności. Dzięki działaniom aktywizującym stara się budować u dzieci 

wiarę we własne możliwości. Poprzez gry i zabawy mobilizują dzieci do zwiększonego wysiłku. 

Działania, które wchodzą w plan projektu to: 

• Zajęcia szkółki tenisa stołowego w 3 szkołach podstawowych w Dębowcu, Osobnicy i Cieklinie 

• Turniej Mikołajkowy 

• Sportowe ferie z PKS ,,Bartek” Dębowiec 

• Szkolna Liga tenisa stołowego 

• Turniej ,,Pierwszy dzień wiosny z rakietką” 

• Sportowy dzień dziecka 

• Ognisko na zakończenie sezonu 

Zajęcia szkółki tenisa stołowego jak i udział w turniejach i imprezach jest bezpłatny. 

Poza dobrą zabawą nie zabraknie też upominków, nagród i różnego rodzaju atrakcji. 

Zajęcia odbywają się następująco: 

Dębowiec: Wtorki godz. 17:00 – 18:30 

Osobnica: Czwartki godz. 16:30 – 18:00 

Cieklin: Soboty godz. 9:00 – 11:00  

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspaniałej przygody! Można nas znaleźć na Facebooku (PKS 

,,Bartek” Dębowiec) 

Kontakt: Stanisław Mikołajczyk tel.: 694-538-804 

Partner: 

 


