Medal w zasięgu ręki
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Już 25 maja w Pielgrzymowicach odbędą się zawody pod nazwą "Pielgrzymowicko (a)Dyszka. Dziś prezentujemy medal,
jaki otrzyma każda osoba, która podczas "Pielgrzymowickiej (za)Dyszki" pokona założony dystans oraz dotrze do mety.
Jeśli jeszcze nie zapisałeś się na bieg lub nordic walking, możesz to zrobić do 19 maja. Zapisy trwają!!!
Zapraszamy!
Link do zapisów (https://pulsarsport.pl/zawody/?zawody=4686)
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Opublikował: Felicja Brączek

Powiązane aktualności
Słoneczna (za)Dyszka w Pielgrzymowicach

(/aktualnosci/artykul/news/sloneczna-zadyszka-w-pielgrzymowicach/)
W sobotę 25 maja w Pielgrzymowicach odbyła się Pielgrzymowicko (za)Dyszka. To już trzecia impreza sportowa z serii
"Dyszek". W poprzednich latach(...)
czytaj więcej (/aktualnosci/artykul/news/sloneczna-zadyszka-w-pielgrzymowicach/)

27.05.2019

Pielgrzymowicko (za)Dyszka

(/aktualnosci/artykul/news/pielgrzymowicko-zadyszka/)
Już po raz trzeci Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach organizuje bieg z serii "Dyszek". Co roku bieg jest zorganizowany
w innym sołectwie gminy. Tym(...)
czytaj więcej (/aktualnosci/artykul/news/pielgrzymowicko-zadyszka/)

08.03.2019

(https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Sportu-w-Paw%C5%82owicach513435115412920/)

(https://www.youtube.com/channel/UCS0fofQWfTgrwItZBdLZI3w)

Zapisz się do naszego
newslettera:
Podaj swojego maila
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Kluby sportowe (/kluby-sportowe/)
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Serwisy Gminy Pawłowice
Urząd Gminy Pawłowice (http://www.pawlowice.pl/)
Gminny Ośrodek Sportu (/)
Gminny Zespół Komunalny (http://www.gzk.pawlowice.pl/)
Gminny Ośrodek Kultury (http://www.kultura.pawlowice.pl/)
Gminna Biblioteka Publiczna (http://www.biblioteka.pawlowice.pl/)
Gminny Zespół Oświaty (http://www.oswiata.pawlowice.pl/)
Ośrodek Pomocy Społecznej (http://www.ops.pawlowice.pl/)
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji (http://www.gzwik.pawlowice.pl/)

Kontakt
Gminny Ośrodek Sportu

ul. Sportowa 14
43-250 Pawłowice
gos@pawlowice.pl (mailto:gos@pawlowice.pl)
tel./fax 32 4724 215
Lodowisko: tel. 32 4724 433
> FORMULARZ KONTAKTOWY (/kontakt/)
Klauzula informacyjna (RODO)
(/fileadmin/repozytorium/GOS/regulaminy_i_formularze/KLAUZULA_INFORMACYJNA_GOS.pdf)
(/fileadmin/repozytorium/Urzad_Gminy/zalaczniki/klauzula_informacyjna.pdf)
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