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Miejskie Przedszkole nr3 w Lędzinach 

 ul. Paderewskiego 17, 43-140 Lędziny 
 

OKS JUWe Tychy-Jaroszowice informuję, że od miesiąca maja 2021 r.  rozpoczyna organizację 

zajęć dla dziewczynek i chłopców w zakresie piłki nożnej w formie  zabaw sportowych.  

 

Trenerem prowadzącym będzie Marcin Kościelniak tel. kontaktowy 661257589 

 

Koszty uczestnictwa w zajęciach to kwota 50 zł / na miesiąc (grupa członkowska )  treningi 

2 x w tygodniu lub 30 zł/ na miesiąc (grupa ulgowa )  treningi 1 x w tygodniu.  

Powyższa działalność stanowi odpłatną działalności pożytku publicznego – DZIAŁALNOSC 

STATUTOWĄ ODPŁATNĄ - działalność klubów sportowych (kod PKD 93.12.Z). 

 

W ramach niniejszej opłaty proponujemy treningi 2 x w tygodniu po 1 godzinie. Jeden trening 

obowiązkowy dla uczestników zajęć w przedszkolu, drugi trening dodatkowy na terenie klubu 

sportowego OKS JUWE w Tychach przy ul. Sportowej 6.   

Pieniądze będą wpłacane do 10 każdego miesiąca na konto klubu. Terminy treningów do 

ustalenia z zainteresowanymi rodzicami.  

Każdy uczestnik wypełnia deklarację uczestnictwa (rodzic lub opiekun prawny). Warunkiem 

prowadzenia zajęć jest zgłoszenie przynajmniej 10 osób. 

W zależności od ilości zgłoszeń zajęcia będą prowadzone w trzech grupach wiekowych tj. 6-

latki, 4 i 5 latki oraz najmłodsza 3-latki. Jeżeli w danej grupie wiekowej nie będzie wystarczającej 

ilości osób, grupy zostaną połączone. 

 

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 604210538 - Marek 

Demko lub adres e-mail juwejaroszowice@wp.pl.  

W sprawach organizacji zajęć oraz terminów należy kontaktować się z trenerem Marcinem 

Kościelniakiem.  

 

Zapraszamy na pierwsze zajęcia które odbędą się już 10 maja o godzinie 14:30  do 15:30 

w przedszkolu, (w zależności od pogody zajęcia odbędą się na świeżym powietrzu bądź w sali). 

Pierwsze zajęcia będą połączone dla wszystkich zainteresowanych. 

Po zajęciach dla zainteresowanych rodziców trener Marcin udzieli odpowiedzi na wszystkie  

pytania jakie Państwo będziecie mieli. 

 
 

 

Prezes Marek Demko 
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