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

*** Fundacja ,,Sport i Zdrowie” *** informacje i ogłoszenia ***
Park Wodny „JURA” w Łazach

Fundacja „Sport i Zdrowie” przy NSZZ „Solidarność”
Koksowni Przyjaźń 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

BASEN W JAROSZOWCU
Fundacja ,,Sport i Zdrowie” przy NSZZ ,,Solidarność”
Koksowni Przyjaźń informuje członków związku, że od
dnia 4 lutego 2013 roku można ponownie korzystać z
basenu w Jaroszowcu.
Koszt biletu: ulgowy 2zł. i normalny 3 zł.
Godziny otwarcia basenu:
wtorek
800 - 2000 środa
1000 - 2000
czwartek
800 - 2000 piątek
1000 - 2000
00
00
sobota
11 - 19
niedziela 1100 - 1900

Posiadamy również bilety na kręgle do NEMO:
- 15 złotych –
jednocześnie).

godzina toru ( może grać do 8 osób

 Dąbrowa G. - ,,NEMO”
Fundacja „Sport i Zdrowie” przy NSZZ „Solidarność” Koksowni Przyjaźń 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.

Wyjazd na Puchar Świata w skokach narciarskich 17-19 stycznia 2014 rok.
PUCHAR ŚWIATA
ZAKOPANE 17-19 stycznia 2014 rok
Informujemy wszystkich członków NSZZ ,,Solidarność”
Koksowni Przyjaźń i Spółek ,,córek” , że Fundacja ,,Sport i
Zdrowie” organizuje w dniach 17-19 stycznia 2014 r. wycieczkę
do Zakopanego na Puchar Świata w skokach narciarskich.
( planujemy wyjazd dwoma autokarami ok. 100 uczestników )
Organizatorzy nie zapewniają wejściówek na skoki.
 Odpłatność od uczestnika wycieczki wynosi 170 zł.
Zapisy na wycieczkę prowadzone będą od dnia 8 stycznia 2014
roku od godz. 600 w budynku PROMYK
Wyjazd – 17 stycznia 2014 r. 730 z Dąbrowy Górniczej – i z
Olkusza– 800. Więcej informacji telefonicznie 51-13 , 58-63
Informujemy również zainteresowanych, że w przypadku dużego
zainteresowania wyjazdem, pierwszeństwo w zapisach będą mieli
ci członkowie NSZZ ,,Solidarność” , którzy na Puchar Świata w
skokach narciarskich pojadą po raz pierwszy oraz ci co brali
udział w akcjach protestacyjnych organizowanych przez związek.
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