
 

 
 

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych 
w ramach akcji „Lato w Mieście na Sportowo 2022”  
organizowanych lub współorganizowanych przez  

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 
Wydarzenia: 
 
26.06.2022r. (niedziela) godz. 09:15 
Witajcie wakacje na sportowo „KaRunBa” i „KaRunBa Kid”  
Bieg górski w stylu anglosaskim na 10 i 20 km oraz 
Bieg dla dzieci 250 i 800 m. 
szczegóły na str. www.karunba.pl ; www.bbosir.bielsko.pl  - aktualności 
Hala Widowiskowo-Sportowa „Pod Dębowcem”, ul. Karbowa 26, Bielsko-Biała 
 
03.07-05.2022r. (niedziela-wtorek) godz. 11:00 
Projekt Edukacyjny „Kolej w Miniaturze”  
Międzynarodowa wystawa modeli i makiet kolejowych 
szczegóły na plakacie wydarzenia oraz str. www.facebook.com/kolejwminiaturze  
Hala Widowiskowo-Sportowa „Pod Dębowcem”, ul. Karbowa 26, Bielsko-Biała 
 
16-17.07.2022r. (sobota – niedziela) godz. 9:00 
Charytatywny turniej piłki ręcznej plażowej  
szczegóły na str. www.bbosir.bielsko.pl  - aktualności 
Pływalnia „Start” w Cygańskim Lesie ul. Startowa 36, Bielsko-Biała 
Zgłoszenia do 17.07.2020r. na adres e-mail: zapisy@bbosir.bielsko.pl 
 
27.07.2022r. (środa) 
Turniej szachowy godz. 10:00 
Hala Widowiskowo-Sportowa „Pod Dębowcem”, ul. Karbowa 26, Bielsko-Biała 
Szczegóły na: www.bbosir.bielsko.pl oraz http://smartchess.pl  
 
31.07.2022r. (niedziela) godz. 9:30 
Półmetek wakacji na ,,Starcie”, Turniej piłki siatkowej plażowej „PlażaBB”  
szczegóły na str. www.bbosir.bielsko.pl - aktualności 
Pływalnia ,,Start” w Cygańskim Lesie ul. Startowa 36, Bielsko-Biała 
Zgłoszenia na adres e-mail: zapisy@bbosir.bielsko.pl  
 
31.07.2022r. (niedziela) godz.15:00 
XV Charytatywny Maraton Zumba w BB – 
Pomagamy i Dajemy Nadzieję dla Poli, Nadii i Bielskich Amazonek 
szczegóły na str. www.bbosir.bielsko.pl - aktualności 
Hala Widowiskowo-Sportowa „Pod Dębowcem”, ul. Karbowa 26, Bielsko-Biała 



 

 
 

 

 
13-14.08.2022r. (sobota-niedziela) godz. 9:00  
Otwarte Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej w biegach górskich 
„Bieg Zbója” 
szczegóły na str. www.bbosir.bielsko.pl - aktualności; www.biegzboja.pl  
Tereny rekreacyjne „Błonia”, ul. Pocztowa 32 
 
12.08.2022r. (piątek) godz. 11:00 
Tenis stołowy na Victorii  
Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży 
OSR ,,VICTORIA” ul. Bratków 16 , Bielsko-Biała  
szczegóły na str. www.bbosir.bielsko.pl   
Zapisy w dniu zawodów od godz.10:00 
 
27.08.2022r. (sobota)   
Mityng Lekkoatletyczny "Witaj szkoło" 
Stadion Lekkoatletyczny Sprint ul. Jaworzańska 120 
szczegóły na str. www.sprint.bielsko.pl 
Mityng dla zawodników z licencją. 
 
11.09.2022r. (niedziela) godz. 10:00  
Otwarte Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej  
w mini triathlonie - super sprinterski 
Pływalnia ,,Start” w Cygańskim Lesie ul. Startowa 36, Bielsko-Biała 
szczegóły na str. www.bbosir.bielsko.pl   
 
30.08.2022r. (wtorek) godz. 10:00 
Turniej szachowy  
Hala Widowiskowo-Sportowa „Pod Dębowcem”, ul. Karbowa 26, Bielsko-Biała 
Szczegóły na: www.bbosir.bielsko.pl oraz http://smartchess.pl  



 

 
 

 

Warsztaty: 
 
Rolki 
04.07.- 08.07.2022r. (poniedziałek - piątek) godz. 09:00-10:00 
Warsztaty rolkarskie dla dzieci i młodzieży 
Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Karbowa 26 
22.08. - 26.08.2022r. (poniedziałek - piątek) godz. 09:00-10:00 
Warsztaty rolkarskie dla dzieci i młodzieży 
Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Karbowa 26  
Uwaga !!! Obowiązkowo należy posiadać kask i ochraniacze. 
 
Warsztaty rowerowe  
12.07.; 26.07.2022r. godz. 16:00-19:00 (wtorek) 
Warsztaty na rowerach górskich, MTB z Enduro Trails dla dzieci od 10 r.ż. i młodzieży  
Tereny Rekreacyjne „Błonia”, ul. Pocztowa 32 
Zgłoszenia do 27.06.2022r. na adres e-mail: zapisy@bbosir.bielsko.pl 
Uwaga !!! Wymagany jest własny rower "górski". Obowiązkowo należy posiadać kask 
i ochraniacze. 
 

Pływanie 
Pływalnia ,,TROCLIK” ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14, Bielsko-Biała 
11.07 - 22.07.2022r. (10 zajęć, poniedziałek-piątek)  godz.13:00 – 14:00 
,,Złota Rybka I” 
Warsztat nauki pływania dedykowany dla dzieci w wieku 5-7 lat 
11.07 - 22.07.2022r. (10 zajęć, poniedziałek-piątek) godz.14:00 – 15:00 
,,Złota Rybka II” 
Warsztat nauki pływania dedykowany dla dzieci w wieku 5-7 lat 
11.07 - 22.07.2022r. (10 zajęć, poniedziałek-piątek) godz.15:00 – 16:00 
,,Wodnik Szuwarek” 
 Warsztat doskonalenia technik pływackich dedykowany dla dzieci w wieku 8-10 lat 
 
01.08.- 12.08.2022r. (10 zajęć, poniedziałek-piątek) godz. 13:00 – 14:00 
,,Złota Rybka I” 
Warsztat nauki pływania dedykowany dla dzieci w wieku 5-7 lat 
01.08.- 12.08.2022r. (10 zajęć, poniedziałek-piątek) godz. 14:00 – 15:00 
,,Złota Rybka II ” 
Warsztat nauki pływania dedykowany dla dzieci w wieku 5-7 lat 
01.08.- 12.08.2022r. (10 zajęć, poniedziałek-piątek) godz.15:00 – 16:00 
 ,,Wodnik Szuwarek” 
Warsztat doskonalenia technik pływackich dedykowany dla dzieci w wieku 8-10 lat 
Zgłoszenia do 27.06.2022r. na adres e-mail: zapisy@bbosir.bielsko.pl\ 
Uwaga!!!  Udział w zajęciach po zakupie biletu wstępu na pływalnię – 6,00zł/h 



 

 
 

  
 
Deskorolki 
11.07.- 15.07.2022r. (poniedziałek - piątek) godz. 9:00-10:00 
08.08.- 12.08.2022r. (poniedziałek - piątek) godz. 9:00-10:00 
Warsztaty na deskorolkach z KidsOnBoard dla dzieci i młodzieży 
Tereny rekreacyjne „Błonia”, ul. Pocztowa 32 
Zgłoszenia do 27.06.2022r. na adres e-mail: zapisy@bbosir.bielsko.pl 
 
 
Samoobrona dla dziewcząt i kobiet 
18.07.- 22.07.2022r.(poniedziałek-piątek) godz.18:00-20:00 
Warsztaty z Klubem „Feniks” dla dziewcząt od 16 lat i kobiet. 
 
Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Karbowa 26- antresola 
Zgłoszenia do 27.06.2022r. na adres e-mail: zapisy@bbosir.bielsko.pl 
 
*Kobiety powyżej 25 roku życia płatne 50 złotych na miejscu przed pierwszymi zajęciami. 
Dziewczyny i kobiety uczące się poniżej 25 roku życia wstęp bezpłatny. 
UWAGA !!! Uczestniczki biorą udział w warsztatach na własną odpowiedzialność. 
 

Warsztaty piłki nożnej dla dzieci (rocznik 2013 i młodsi) 
20.07. - 22.07.2022r. (środa, czwartek, piątek) godz. 09:00 -11:00 
KS Orlik ul. Słowackiego 27B  
Zgłoszenia do 27.06.2022r. na adres e-mail: zapisy@bbosir.bielsko.pl 

 
Piłkarskie Środy z Football Academy Bielsko-Biała 
Warsztaty piłki nożnej dla przedszkolaków 
od 20.07.2022r. każda środa lipca i sierpnia 
Stadion lekkoatletyczny „Sprint” ul. Jaworzańska 120 
Szczegóły na www.footballacademy.pl oraz pod nr tel. 784 455 840 
 
 
Tenis stołowy 
Warsztat dedykowany dla dzieci i młodzieży. 
OSR ,,Victoria” ul. Bratków 16 Bielsko-Biała 
25.07.- 29.07.2022r. (poniedziałek-piątek) godz. 11:00 -13:00 
08.08- 12.08.2022r. (poniedziałek-piątek) godz. 11:00 -13:00 
Zgłoszenia do 27.06.2022r. na adres e-mail: zapisy@bbosir.bielsko.pl 



 

 
 

 

 
Strzelectwo sportowe  
11.07.; 13.07.; 15.07.;2022r. godz.13.00 (poniedziałek, środa, piątek) 
Strzelnica sportowa „Gun Club” 
ul. 1 Maja 19, Bielsko-Biała 
Warsztaty poprowadzą instruktorzy „Gun Club” 
Zgłoszenia do 27.06.2022r. na adres e-mail: zapisy@bbosir.bielsko.pl 
UWAGA !!! Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w warsztatach pod opieką / rodzica 
lub osoby prawnej / 

 
Warsztaty gier planszowych 
Warsztaty z Księgralnią dla dzieci i młodzieży. 
OSR ,,Victoria” ul. Bratków 16 Bielsko-Biała 
10.08- 12.08.2022r. (środa-piątek) godz. 11:00 -13:00 
Zgłoszenia do 27.06.2022r. na adres e-mail: zapisy@bbosir.bielsko.pl 
 
Warsztaty lekkoatletyczne 
22.08., 24.08., 26.08.2022r.(poniedziałek, środa, piątek) godz.16.30 
Warsztaty lekkoatletyczne z  K.S. Sprint 
KS Orlik, ul. Słowackiego 27 B 
Zgłoszenia do 27.06.2022r. na adres e-mail: skakanka1@poczta.onet.pl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informacje na temat warsztatów, zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz wydarzeń dostępne będą 
od 07.06.2022r. na stronie www.bbosir.bielsko.pl oraz w BBOSiR / Dział Organizacji Imprez, a także 
pod nr telefonu 33 8 11 01 55 wew. 24. w godzinach od 9:00 – 14:00. 

Zapisy telefoniczne przyjmowane będą od 07.06. do 27.06.2022r. w godzinach 9:00 – 14.00. O zapisie 
na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Na pierwszych zajęciach/warsztatach rodzice/prawni opie-
kunowie są zobowiązani do dostarczenia formularza zgłoszeniowego dziecka (karta do pobrania 
na stronie www.bbosir.bielsko.pl). 

 

Aby zapisać się na wybranie warsztaty poprzez adres e-mail zapisy@bbosir.bielsko.pl należy 
podać: 
Temat wiadomości: Nazwa warsztatu np. WARSZTAT NAUKI JAZDY NA ROLKIACH 
Treść: IMIĘ,  

NAZWISKO,  

WIEK uczestnika,  

GRUPA (godzina zajęć),  

NUMER KONTAKTOWY  
 

W ramach akcji „Lato w mieście -2022” zostanie udostępnione dla dzieci i młodzieży (pod opieką 
osoby dorosłej) boisko wielofunkcyjne przy OSR „Victoria” przy ul. Bratków 16, za opłatą 1zł/h.  
Wyjątkiem są terminy zawarte w kalendarzu imprez „Lata w mieście na sportowo 2022”.  



 

 
 

Korzystanie z boiska zgodnie z regulaminem dostępnym w recepcji OSR Victoria. 



 

 
 

BIELSKO-BIALSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | 43-300 BIELSKO-BIAŁA | UL. MARII KONOPNICKIEJ 5 | TEL. +48 33 822 18 75, +48 33 816 64 61 
WWW.BBOSIR.BIELSKO.PL | SEKRETARIAT@BBOSIR.BIELSKO.PL 

DANE DO FAKTURY: 
MIASTO BIELSKO-BIAŁA, BIELSKO-BIALSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI; 43-300 BIELSKO-
BIAŁA, UL. MARII KONOPNICKIEJ 5; NIP: 9372686990 

 

 
Postanowienia związane z Covid19: 
W przypadku, gdy w planowanym terminie imprezy, w kraju będą obowiązywać ograniczenia, nakazy 
 i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii Covid-19, organizator przygotuje stosowny komuni-
kat, który będzie instrukcją do bezpiecznego przeprowadzenia wydarzenia. 
Instrukcje w nim zawarte będą zgodne z wytycznymi, podanymi w obowiązującym Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z maja 2021 (z dalszymi zmianami) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W przypadku zmian Rozporządzenia, 
przywołanego wcześniej, bądź wprowadzenia nowego Rozporządzenia w tej sprawie, organizator, po-
czyni wszelkie starania aby dostosować się do nowych wytycznych.  
Organizator poczyni wszelkie starania aby impreza mogła się odbyć. W przypadku braku możliwości 
organizacji imprezy ze względu na wytyczne Rady Ministrów, organizator podejmie decyzje  
o odwołaniu zawodów bądź przeniesieniu imprezy na inny termin. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dane osobowe:  
 
Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie na wydarzenie jest Bielsko-
Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz 
niezbędne do udziału w wydarzeniu. 

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest Administratorem danych osobowych uczestników i bę-
dzie przetwarzał udostępnione dane samodzielnie wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej 
organizacji warsztatów bądź turnieju.  

Dane osobowe będą przetwarzane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych, dalej: RODO, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu danych w celu przeprowadzenia: rejestracji uczestników, wyłonienia i prezentacji zwycięz-
ców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoz-
naczonej grupy odbiorców przez spikera podczas wydarzenia oraz w prasie, radiu, telewizji i innych 
mediach, na stronie internetowej Organizatora, prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, wize-
runek, na stronie internetowej Organizatora bez ograniczenia. 
Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawia-
nia lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowa-
nia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wnie-
sienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw okre-
ślają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Organizatorem. 
 
 


