Zmiany w regulaminie Biegu Pawłowickiego
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Na dwuipółkilometrowy spacer mogą zapisać się dzieci już w wieku 7 lat.

Uległy zmianie zapisy w regulaminie Biegu Pawłowickiego. Na prośbę zawodników obniżono granicę wieku dla
uczestników marszu nordic walking. Na dwuipółkilometrowy spacer mogą zapisać się dzieci już w wieku 7 lat, pod
warunkiem bezpośredniej opieki osoby pełnoletniej przed i po marszu oraz w jego trakcie (dziecko maszeruje razem z
rodzicem lub opiekunem). W biegu na 5 km zapisy pozostają bez zmian. Razem z opiekunem mogą biec dzieci od 12
roku życia. Zapraszamy do zapisów i prosimy zapoznać się z regulaminem.

Powiązane pliki

Aneks_do_regulaminu_Biegu_Pawlowickiego_2019-1.pdf
Format
Wielkość
72
pliku:
pdf
pliku:
KB
Pobierz plik w (/fileadmin/repozytorium/GOS/temp/Aneks_do_regulaminu_Biegu_Pawlowickiego_20191.pdf)

Data publikacji: 24.05.2019
Autor: UG PAwłowice
Opublikował: Felicja Brączek

Powiązane aktualności
Zapisz się na Bieg Pawłowicki
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1 Maja ruszyły zapisy na Bieg Pawłowicki.
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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
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