
Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

Wakacyjne zajęcia specjalistyczne

Lp. Nazwa Placówki rodzaj zajęć adres Temat zajęć*

zajecia dla grup/ zajęcia 

dla indywidualnych 

uczestników

termin wiek uczestników kierownik telefon adres e-mail

planowana 

liczba 

uczestników 

(osobowejśc

ie na 

godzinę)

CRS BIELANY pływalnia sportowe 
ul. Conrada 6, 01-922 

Warszawa
Gry i zabawy w wodzie grupy zorganizowane

24.06 - 31.07, godz. 

9.00 - 12.00, oprócz 

sobót i niedziel

7 - 13 lat (uczniowie 

szkół podstawowych)

Konrad 

Lewandowski

22 633 86 80 

wew.110
klewandowski@crs-bielany.waw.pl 48

CRS BIELANY pływalnia sportowe 
ul. Conrada 6, 01-922 

Warszawa

Gry i zabawy w wodzie z 

wykorzystaniem sprzętu 

pływackiego

uczestnicy indywidualni

24.06 - 31.07, godz. 

13.00 - 15.00,oprócz 

sobót i niedziel

7 - 19 lat (uczniowie 

szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych z 

ważna legitymacją 

szkolną)

Konrad 

Lewandowski

22 633 86 80 

wew.110
klewandowski@crs-bielany.waw.pl 48

CRS BIELANY pływalnia sportowe 
ul. Lindego 20, 01-958 

Warszawa
Gry i zabawy w wodzie grupy zorganizowane

01.08 - 31.08, godz. 

9.00 - 12.00 oprócz 

sobót i niedziel

7 - 13 lat (uczniowie 

szkół podstawowych)

Krzysztof 

Sochacki

22 835 00 08 

wew.108
ksochacki@crs-bielany.waw.pl 48

CRS BIELANY pływalnia sportowe 
ul. Lindego 20, 01-958 

Warszawa

Gry i zabawy w wodzie z 

wykorzystaniem sprzętu 

pływackiego

uczestnicy indywidualni

01.08 - 31.08, godz. 

13.00 - 15.00, oprócz 

sobót i niedziel

7 - 19 lat (uczniowie 

szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych z 

ważna legitymacją 

szkolną)

Krzysztof 

Sochacki

22 835 00 08 

wew.108
ksochacki@crs-bielany.waw.pl 48

CRS BIELANY hala sportowa sportowe 
ul. Lindego 20, 01-958 

Warszawa

Gry i zabawy ruchowe, turnieje 

sportowe, gry zespołowe 
grupy zorganizowane

01.08 - 31.08, godz. 

09.00 - 12.00,oprócz 

sobót i niedziel (z 

wyłączeniem 22 i 23 

sierpnia)

7 - 19 lat (uczniowie 

szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych z 

ważna legitymacją 

szkolną)

Magdalena 

Cybul

22 835 00 08 

wew. 107
mcybul@crs-bielany.waw.pl 45

CRS BIELANY hala sportowa sportowe 
ul. Lindego 20, 01-958 

Warszawa

Gry i zabawy ruchowe, turnieje 

sportowe, gry zespołowe 
uczestnicy indywidualni

01.08 - 31.08, godz. 

09.00 - 12.00,oprócz 

sobót i niedziel (z 

wyłączeniem 22 i 23 

sierpnia)

7 - 19 lat (uczniowie 

szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych z 

ważna legitymacją 

szkolną)

Magdalena  

Cybul

22 835 00 08 

wew. 107
mcybul@crs-bielany.waw.pl 45

4 CRS BIELANY  Syrenka sportowe 
Park Olszyna u zbiegu ul. 

Duracza ul. Gąbińskiej

Gry i zabawy na boiskach 

sportowych

grupy zorganizowane,  

uczestnicy indywidualni

01.08- 31.08, godz. 

09.00 - 12.00 oraz 

13:00 - 15:00,oprócz 

sobót i niedziel

7 - 19 lat (uczniowie 

szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych z 

ważna legitymacją 

szkolną)

Robert Banasiuk 506-067-396 rbanasiuk@crs-bielany.waw.pl 60

Program "Lato w Mieście 2019" 

Koordynator: Anna Uzdowska - Gacek 512-776-497
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