SMS S.O.S. G 1 Wałcz

ogłaszają nabór do:
pierwszej klasy piłki siatkowej
Podania
mogą
składać
dziewczęta
urodzone w 2003 r.(także 2002-kl.2,
2001- kl.3)
Termin składania podań upływa z
dniem 25 kwietnia 2016 roku.
Testy kwalifikacyjne –
sprawnościowe odbędą się w sali
gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w
Wałczu. Warunkiem przystąpienia do
testów jest :
*złożenie podania wraz ze zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych
*zaświadczenie od lekarza medycyny
sportowej o zdolności do trenowania w
klasie sportowej o profilu piłki
siatkowej

I termin - poniedziałek 9 maja
o godz. 15.30 (dla dziewcząt, które złożą
podania do

25.04.2016 r.)

II termin – poniedziałek 23 maja
o godz. 15.30 (dla dziewcząt, które złożą
podania do

15.05.2016 r. włącznie).

UWAGA !!!
Liczba miejsc jest ograniczona.
II termin naboru może się nie odbyć,
jeżeli w pierwszym terminie zgłosi się
wystarczająca
liczba
utalentowanych
dziewcząt, które pomyślnie zdadzą testy.

gwarantują wysoki poziom
nauczania, dodatkowe
zajęcia z przedmiotów,
profesjonalnych nauczycieli
przedmiotów, wychowanie
przez sport: nabywanie
umiejętności radzenia sobie w
sytuacjach trudnych- radzenia
sobie z porażkami, organizacji
i planowania czasu na trening i
naukę , postepowania fer pley,
Współpracy
w
zespole,
dyscypliny,
odpowiedzialności
ambicji,
wyznaczania
sobie celów życiowych i dążenia do nich itp.
Zapewniamy dla zawodniczek :
● profesjonalną kadrę trenerską,
● atrakcyjne i profesjonalne zajęcia
treningowe z zakresu sprawności ogólnej i
specjalistycznej - piłki siatkowej,
● profesjonalny sprzęt do nauki gry w
siatkówkę,
● profesjonalne stroje i dresy siatkarskie do
rozgrywek ligowych,
● treningowe stroje i dresy sportowe dla
każdej uczennicy klasy siatkarskiej
● nieodpłatne zajęcia na basenie OPO COS
Wałcz z nauką i doskonaleniem pływania,
● zajęcia taneczne ZUMBA,
● BRAK NUDY – aktywne spędzanie czasu
wolnego,
● letnie i zimowe obozy szkoleniowe
BAW SIĘ I TRENUJ RAZEM Z NAMI !! 
JEDYNA SZKOŁA W WOJEWÓDZTWIE
Z TAK WYSOKIMI SUKCESAMI 

Uczniowski Klub Sportowy „Libero”
Wałcz działa na terenie miasta Wałcza już
15 lat.
Na swoim koncie ma wiele znaczących
sukcesów sportowych:
- trzykrotne Mistrzostwo Polski w mini
siatkówce dziewcząt w 2002, 2010 i 2011
roku
- złote medale w Finale Mistrzostw
Województwa Młodziczek 2013 i 2014,
2016
złote
medalistki
Mistrzostw
Województwa Kadetek 2016
- I m w rankingu wojewódzkim Siatkarskich
Ośrodków Szkolnych
- II m w Półfinałach Mistrzostw Polski
Juniorek,
- V m w Mistrzostwach Polski w siatkówce
plażowej juniorek i młodziczek,
- III m w Turnieju Finałowym o wejście do II
Ligi Kobiet,
- co roku wiele zawodniczek powoływanych
jest do kadr województwa i również do
kadry
narodowej
–
obecnie
Alina
Bartkowska
WICEMISTZYNIE POLSKI
W PIŁCE SIATKOWEJ MŁODZICZEK

Wyróżniające zawodniczki mogą
otrzymywać comiesięczne stypendia za
wysokie wyniki sportowe przyznawane
przez Urząd Miasta Wałcz

Dla dziewcząt z poza Wałcza:
● gwarantujemy miejsce w
internacie (również w weekendy),
● podręczniki szkolne.
Więcej informacji o SMS SOS G 1 Wałcz i
rekrutacji
można znaleźć
na stronie
internetowej szkoły: www.zsm1walcz.pl
oraz na portalu
facebook UKS Libero Wałcz
Dodatkowych informacji udzielają:
Krystyna Filipiak - 509584400
Agata Skonieczka - 501136409
Michał Porębiak - 509013225

Szkoła zapewnia profesjonalne warunki

Gimnazjum nr 1
w Zespole Szkół Miejskich nr 1 Wałczu
stwarza wiele możliwości dla rozwoju
intelektualnego ucznia oraz rozwijania jego
pasji i indywidualnych zdolności.
Utworzyło dla ucznia profesjonalne warunki
do
szkolenia
sportowego
i
nauki,
udostępniając nowoczesną i bogatą bazę
sportową oraz dostosowując plan lekcji do
zajęć treningowych.
Utworzony w 2012 roku Siatkarski
Ośrodek Szkolny jest objęty wsparciem
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz
Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Otrzymał wraz z klubem specjalistyczny
sprzęt do treningu siatkówki i sprawności
ogólnej, a także trenażery na kwotę ok.
100.000 zł.
Pozwoliło to na
podniesienie jakości i
atrakcyjności wszystkich zajęć sportowych.

SZKOŁA, KLUB I DZIEWCZYNY
NA MEDAL 

do uprawiania tej dyscypliny:
- trzysektorową salę gimnastyczną,
- siłownię,
- sprzęt do treningu ogólnego
- sprzęt do treningu oporowego i stabilizacji
- sprzęt do treningu specjalistycznego w
zakresie piłki siatkowej,
- boiska sportowe przy szkole,
- szatnie z natryskami,
- szafki dla każdej zawodniczki,
- dostosowanie planu lekcji do zajęć
treningowych i wychowania fizycznego,
- możliwość odpłatnego skorzystania z
obiadów,
- wysoką jakość nauczania,
udział
w
przedmiotowych
kołach
zainteresowań,
- zajęcia dodatkowe z matematyki i fizyki,
- wysoki poziom nauczania skierowany na
rozwój każdego dziecka,
- możliwość udziału w międzynarodowej
wymianie młodzieży z Badd Essen,
- przyjazną atmosferę dla każdego ucznia,
- bezpieczeństwo m. in. poprzez całodobowy
monitoring.
MISTRZYNIE WOJEWÓDZTWA MŁODZICZEK
2016

SMS S.O.S. G 1 Wałcz jest miejscem
szkolenia dla zdolnych, ambitnych młodych
dziewcząt, chcących osiągać sukcesy w
nauce i sporcie, dążących do rozwoju ciała i
umysłu, pragnących rozwijać swoje zdolności
i zainteresowania poprzez aktywne spędzanie
czasu wolnego. Podstawą wychowania jest
sport
drużynowy
a
podstawą
rozwoju
intelektualnego – ambitna i systematyczna
nauka w gronie uzdolnionych – wybranych
dziewcząt z całego regionu.

Bieżące informacje, zdjęcia, filmiki na
fecebooku:

UKS

Libero

ZAPRASZAMY !!!

Wałcz.

