
Kalendarz imprez w 201 1 roku zwi7zutych z zadaniem
publicznym wykonywanych przezLudowy Zespól Sporlowy w

Kgpiu Zaleszaiskim przy wsparciu Gminy Zaleszany

1 marzec 2011r - Spotkanie organizacyjne osób bior4cych udzial w zadaniu;
3,8,10,15,17,21,24 marzec20ll Zajgcia szkoleniowe odbywane pod okiem Instruktora
Sporiu
27 marzec Wycieczka do miejscowoéci Sobów na zdwody spodowe odbywajqce siQ na
stadionie sportowym z udzialem "lskry" Sobów i dru2yny pilkarskiej "Kempus'Kqpie
Zaleszaúskie.
5,1,12,14,19,21,26,2a kwiecieú 201I Zajgcia szkolen¡owe odbywane pod okiem
Instruktora Sportu.
03 kwiecieú 2011r - Zawody Sportowe na Stadionie w Kgpiu Zaleszaóskim z udzialem
Druzyny Pilka¡skiej "Kempus" Kgpie Zaleszaúskie i "Sokól"Kamieú
10 kwiecieú 2011r - Wycieczka do miejscowo5ci Crgbów na zawody sportowe
odbywaj4ce sig na stadionie sportowym z udzia.lem "Slowianin" G(9bów i Druzyny

\ - Pilkarskiej ,,Kempus" Kgpie Zaleszaúskie.-- 
17 l':wiecieú 2011- Wycieczka do nTiejscowosci Dqbrowica na zawody odbywajqce siq na
stadionie sportowym z udzialem "Strzelec" D4browica i dru2yny "Kempus" Kgpie
Zaleszaúskie
23 L-wiecieú 201I - Zawody Sportowe na stadionie w Kgpiu Zaleszaiskiln z udzialem
dru2yny pilkarskiej "Kempus" oraz "Unia" Zdziary
5,10,12,11,19,24,26,31 maj 2011- Zajgcia szkoleniowe odbywane pod okiem lnstruktora
Sportu;
1 maj 2011 - Wycieczka do miejsc owaici Zarzecze na zawody sportowe odbywai4ce sig
na stadionie sportowym z udzialen KP Zarzecze i Druzyny Pilkarskiej ,,Kempus" Kgpie
Zaleszaóskie;
3 maj 2011 r. - Zawody sportowe na Stadionie Spoúowym w Kgpiu Zaleszaúskim z
udzialem Dru2yny Pilkarskiej,,Kempus" Kgpie Zaleszaiskie i "Rotunda" Krzeszów;
I maj 2011r - Wycieczka do miejscowoóci Jasikowice na zawody spoltowe odbywajqce
si9 na stadionie sportowym z udzialem "Bukowa" Jastkowice i Druzyny Pilkarskiej
.,Kempus" Kgpie Zaleszaóskie
15 maj 2011 r. - Zawody sportowe na stadionie w Kgpiu Zaleszaiskim z udzialem
druzyny pilkarskiej "Kempus" i "San" Klyzów

odbywajAce sig na stadionie sportowym w udziatem LZS Podwolina idruzyny pilkarskiej
"Kempus" Kgpie Zaleszaiskie
29 maj 2011 r. - Zawody Sportowe na stadionie w Kgpiu Zaleszañskim z udzialem
dlu2yny pilkarskiej "Kenrpus" i "Stmzak" Przyszów
2,1,9,11,16,21,28,30 czerriec 2011r - Zajgcia szkoleniowe odbywane pod okiem
lnstruktora Sportu;
5 czerrtriec 2011 r. - Wycieczka do miejscowoSci Majdan Królewski nla zawody spoltowe
odbywajqce sig na stadionie sportowyn z udzialem 'KS" Majdan Kfólewski i druzyny
"Kempus" KQpie Zaleszaúskie.
l2 ezerwiec2017r.- Zawody sportowe na Stadionie Sportowym w Kgpiu Zaleszaiskim z
udzialem DruZyny Pilkarskiej ,,Kempus" Kgpie Zaleszañskie i LZS Turbia
19 czerwiec 2011r. - Wycieczka do miejscowoici WEawy na zarvody spoltowe,
odbywaj4ce sig na stadionie spoftowyn z udzialem "San" Wrzawy i druzyny Pilkarskie.j
. ,Kempus" Kgpie Zaleszaóskie;
23 czerwiec20llr. - Zawody Sporfowe na Stadionie SpoÍowvm w Ken;u Zaleszaískjm



z udzialem d¡uzyny pilkarskiej "Kempus" i "Tloki" Gorzyce
26 czerwiec 2011r.- Wycieczka do miejscowosci Pysznica na zawody sportowe
odbpvajAce sig na stadionie sportowym z udzialem "Olimpia" Pysznica i Druzyny
PilLarskiej..Kempus KepieZdles,/anski..
17 lipiec 2011r - Organizacja Turnieju Pilkarskiego o Puchar Prezesa LZS KEMpUS
25 lipiec 2011r - Organizacja Tumieju "Dzikich Druzyn', w s¡atkówkg
Sierpieú, wrzesiei, paidziernik, listopad 20llr - Zajgcia szkoleniowe odbywane pod
oKtem lrenera;
Sierpieú, wrzesieú, pa¿dziernik, listopad 2011r - Udzial w rozgrywkach
orgarizowanych ptzez Podkarpacki Zwiqzek PilkiNoznej Podokrgg Stalowa Wola w
sezonie 2011/2012-
27 listopad 2011r - Organizacja Turnieju UKS na sali gimnastycznej w Zaleszanach;
30 listopad 2011r - Zakoiczenie zadania
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