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Zapisy na zajęcia ruchowe w ramach projektu „Pora na Seniora! Program aktywności fizycznej dla sądeckich seniorów” w  dniu 3 marca 2023 r 

(piątek).  Zapraszamy do zapisów osoby w wieku 50 + z terenu miasta Nowego Sącza lub powiatu nowosądeckiego. Zapisy są dwuetapowe. 

LP zajęcia Liczba zajęć/ 

liczba osób 

prowadzący Termin miejsce Uwagi ZAPISY DWUETAPOWE: 

rozmowa telefoniczna i 

dopełnienie formalności w 

biurze po ustaleniu terminu:  

ETAP 1: Zgłoszenie 

telefoniczne na zajęcia tylko 

pod numerem telefonu 

18-443-57-08, (nie można 

zgłaszać się mailowo bądź 

sms) w dniu 3 marca 2023  

godz. 8.00-13.00. 

Telefon obsługuje jeden 

pracownik - prosimy o 

cierpliwość i zrozumienie. 

ETAP 2: Dopełnienie 

formalności - przyjście do 

biura SUTW w ustalonym 

podczas rozmowy 

telefonicznej terminie oraz 

uzupełnienie dokumentacji 

projektowej. 

1.  Aktywizujące 

zajęcia na 

basenie gr. 1  

10 zajęć 

grupa max. 

15os. 

Małgorzata 

Borczyk 

Soboty, godz. 8.45 -9.30 

Zajęcia od 11 marca do 27 

maja  

z wyłączeniem:  

8 i 29 kwietnia 

Basen Miejskiego 

Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Nowym 

Sączu,  

ul. Nadbrzeżna 34 

Wejście na basen w 

zakresie 

uczestników, według 

zasad 

obowiązujących na 

Basenie MOSIR 2.  Aktywizujące 

zajęcia na 

basenie gr. 2 

10 zajęć 

grupa max. 

15os. 

Małgorzata 

Borczyk 

Soboty, godz. 9.30 -10.15 

Zajęcia od 11 marca do 27 

maja  

z wyłączeniem: 

8 i 29 kwietnia 

Basen Miejskiego 

Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Nowym 

Sączu, 

ul. Nadbrzeżna 34 

3.  Warsztaty 

taneczne 

gr. 1 

11 zajęć 

grupa max. 

30os. 

Iwona 

Szczepaniak 

Piątki, godz. 9.30 -10.30 

Zajęcia od 10 marca do 26 

maja 

z wyłączeniem 7 kwietnia 

Szkoła Tańca 

WIRDANCE 

ul. Źródlana 4 

Zajęcia mają 

charakter tańca solo 

a nie w parach  
 

Ćwiczymy w czystym 

sportowym obuwiu 

najlepiej na jasnej 

podeszwie 
 

Obuwie zmieniamy w 

miejscu zajęć 

 

4.  Warsztaty 

taneczne 

gr. 2 

11 zajęć 

grupa max. 

30os. 

Iwona 

Szczepaniak 

Piątki, godz. 10.30-11.30 

Zajęcia od 10 marca do 26 

maja 

z wyłączeniem 7 kwietnia 

Szkoła Tańca 

WIRDANCE 

ul. Źródlana 4 
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Prosimy o rozważne zapisywanie się – wzięcie pod uwagę terminów i miejsc zajęć , zgłaszanie i usprawiedliwianie nieobecności oraz nieblokowanie miejsc! 

Po dwóch nieusprawiedliwionych nieobecnościach osoba będzie wykreślana z listy uczestników. Każda osoba może zapisać tylko siebie i wybrać jedne 

zajęcia. Prosimy nie przychodzić do biura bez wcześniejszej telefonicznej rezerwacji miejsca - zapisy te nie będą przyjmowane (aby nie tworzyła się kolejka). 

Prosimy przy zapisach wziąć pod uwagę, że zajęcia taneczne będą się odbywać w budynku przy ul. Źródlanej  (ok. 10-15 minut pieszo od Dworca MPK), Dojazd 

do Szkoły tańca Wirdance od ul. Źródlanej (nie ma możliwości dojazdu od ul. Węgierskiej – jest tam tylko przejście dla pieszych). Sala jest przestronna a sam 

budynek wyposażony w odpowiednie szatnie i toalety, przy szkole tańca znajduje się duży parking. 

 


