*** Fundacja ,,Sport i Zdrowie” *** informacje i ogłoszenia ***
Zapraszamy członków NSZZ ,,Solidarność” do korzystania z basenów i kręgielni !!!

*** Fundacja ,,Sport i Zdrowie” *** informacje i ogłoszenia ***

 Dąbrowa G. - ,,NEMO”
Posiadamy również bilety na kręgle do NEMO:
- 15 złotych – godzina toru ( może grać do 8 osób
jednocześnie). Dodatkowych informacji o planach i
działalności Fundacji ,,Sport i Zdrowie” w 2013 roku
można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Fundacji budynek Promyk, pokój nr 7 i 9 oraz pod numerami
tel. 58 – 63 , 51 13.

Fundacja „Sport i Zdrowie” przy NSZZ
„Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o. o. w
Dąbrowie Górniczej informuje członków związku ,
że posiada bilety wstępu do
Parku Wodnego
„NEMO” w Dąbrowie Górniczej.
- Koszt jednego biletu po dofinansowaniu
wynosi 6 złotych.
- Członkowi związku przysługują miesięcznie
cztery bilety.
- Bilety ważne są tylko w dni robocze w
godzinach ogólno dostępnych.
Fundacja w każdym miesiącu rozprowadza po 300

biletów.

 BASEN W JAROSZOWCU

Fundacja „Sport i Zdrowie”
przy
NSZZ
„Solidarność” Koksowni Przyjaźń S.A w Dąbrowie
Górniczej informuje członków związku, że od miesiąca
czerwca 2013 roku posiada bilety wstępu do Parku
Wodnego „JURA” w Łazach.
Koszt biletu po dofinansowaniu wynosi 4 zł. na godzinę.
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 700 - 2200
sobota – niedziela 1000- 2200
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 – 63,
51 – 13 ZAPRASZAMY !!

Koksik str. 6

Fundacja ,,Sport i Zdrowie” przy NSZZ
,,Solidarność”
Koksowni
Przyjaźń
S.A.
informuje członków związku, że od dnia 4
lutego 2013 roku można ponownie korzystać z
basenu w Jaroszowcu.
Bilety w cenie:
ulgowy 2zł. i normalny 3 zł.
są do nabycia w siedzibie NSZZ ,,Solidarność” –
Budynek PROMYK pok. Nr 7 i 9.
tel. 51-13 ,
58-63
Godziny otwarcia basenu:
wtorek
800 - 2000
środa
1000 - 2000
czwartek
800 - 2000
piątek
1000 - 2000
sobota
1100 - 1900
niedziela 1100 - 1900

ZAPRASZAMY !!

ZAPRASZAMY!!

