
 
Informacja o Dniu Otwartym - dla kandydatów do pierwszych klas 

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Junior 
we Wrocławiu 

 
 

20. lutego 2016!  
Zostań na jeden dzień naszym uczniem! 

 
 

PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT: 
I klasa gimnazjum mistrzostwa sportowego 

I klasa liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego 
 

PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT: 
I klasa liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego 

 
PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT: 

I klasa gimnazjum mistrzostwa sportowego 
 
 

Harmonogram Dnia Otwartego w SMS Junior Wrocław 
 
1. Część sportowa – treningi pokazowe: 
 
Piłka siatkowa (po zakończeniu treningów możliwość konsultacji z przedstawicielami 
szkoły, obserwacja treningu piłki ręcznej):  
 

 8:30-9:00 -  trening pokazowy uczniów SMS Junior Wrocław. 
 9:00-10:00 - trening dla kandydatów do SMS Junior Wrocław. 

 11:45- wyjazd kandydatów autokarem do szkoły. 
 

Piłka ręczna: 
 

 10:00-10:30 - trening pokazowy uczniów SMS Junior Wrocław. 
 10:30-11:30 - trening dla kandydatów do SMS Junior Wrocław. 

 11:45 - wyjazd kandydatów autokarem do szkoły. 
 

Piłka nożna: 
 

 14:00 - transport ze szkoły na obiekt sportowy. 
 14:30 - trening pokazowy piłki nożnej uczniów SMS Junior Wrocław. 

 15:30-16:30 - trening dla kandydatów do SMS Junior Wrocław. 
 
 
2. Część edukacyjna – dla kandydatów i rodziców: 
 

 12:00-12:30 – aula Zespołu Szkół Nr 1, parter (wirtualny spacer – kronika 
SMS Junior, przedstawienie teatralne uczniów). 

 12:30-14:00 – zajęcia edukacyjne: chemia, język angielski i język polski, kółko 
fotograficzne, telewizja szkolna (szczegółowe informacje będą dostępne w 
trakcie trwania Dnia Otwartego). 

 
Szczegóły: www.smsw.pl  
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Sobota - 20 lutego 2016 - Dzień Otwarty w SMS Junior Wrocław! 
 

Zostań na jeden dzień naszym uczniem 
i weź udział w zajęciach edukacyjnych 

oraz sportowych! 
 
 
 
3. Zasady zapisów i uczestnictwa w Dniu Otwartym w SMS Junior Wrocław: 
 

 na każdą część Dnia Otwartego, obowiązują zapisy telefoniczne:  
w okresie od 19.01.2016 do 19.02.2016 tel. (71 799-39-98). 

 każdy uczestnik treningu pokazowego musi posiadać obowiązkowo: obuwie 
szutrowe - piłka nożna, obuwie halowe - piłka ręczna i piłka siatkowa, strój 
sportowy oraz wypełniony Załącznik nr 1 - strona 3.  

 możesz  uczestniczyć w dowolnie wybranej części Dnia Otwartego: sportowej 
i/lub edukacyjnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adres Szkoły – zajęcia edukacyjne: 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Junior 
ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław (przydział sal dostępny będzie na parterze Szkoły). 
 
Adres obiektów sportowych – treningi pokazowe: 
Stadion Olimpijski al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław 
(Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF - piłka ręczna i piłka siatkowa, Obiekt Olimpijski 
Football Club - piłka nożna): 
 
Kontakt do sekretariatu – zapisy telefoniczne:  
tel. (71) 799-39-98, email. sekretariat@smsw.pl.  
 
 
 

 
 
 

Szczegóły: www.smsw.pl 
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Załącznik nr 1.  

…………..............…….... ,  ………......… 2016 r. 
                                                                                                                  (miejscowość i data)  

 
 
 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH* 

(udział w zajęciach edukacyjnych i treningu pokazowym 
 oraz przejazd autokarem szkolnym) 

 
 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych* 
 
………………………………………………………………………………………… ...........................................………..... 
 
Adres rodziców/opiekunów prawnych* ……………………………..………..……………........................... 
 
............................................................................................................................. ........................................................... 
 
Telefony kontaktowe .…………………………………………………………………………................................... 
 
Wyrażam zgodę na udział syna/córki/podopiecznego* 
 

…………………………………............………   /  ……………………....………………………....... 
                                          (imię i nazwisko)                                           (miejsce i data urodzenia)  

 
 
 

w zajęciach edukacyjnych i/lub treningu pokazowym oraz przejazd autokarem 
szkolnym w ramach Dnia Otwartego w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym 

Mistrzostwa Sportowego JUNIOR we Wrocławiu 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w oświadczeniu.  
(Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
zawartych w oświadczeniu). 

 
 

Jednocześnie oświadczam, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa 
mojego dziecka/podopiecznego* w Dniu Otwartym Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Junior we Wrocławiu  
(zajęcia edukacyjne i zajęcia sportowe – trening pokazowy oraz przejazd autokarem). 

 
 
 

...…..................................................                             ………..…........................................... 
                                   (miasto/data)                                              (czytelny podpis rodzica/o piekuna prawnego) 

 
 

 

*  - niepotrzebne skreślić  
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