


Oddajemy w Państwa ręce Dziennik Aktywności, który jest formą zaproszenia 
do wzięcia udziału w zabawie organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Puławach oraz Centrum Informacji Turystycznej w Puławach 
działającym w strukturach Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”. Celem jest 
zmobilizowanie i zachęcenie wszystkich mieszkańców Puław i okolic do aktywności.
Razem chcemy propagować aktywność fizyczną oraz zdrową rywalizację w duchu 
fair play. Dzięki tej akcji stwarzamy możliwość nawiązania nowych znajomości 
i wspólnego przeżywania przygód turystycznych oraz emocji sportowych. Jest to 
szansa na zapoznanie się z szeroką infrastrukturą sportową miasta i sprawdzenie 
własnych możliwości na nowych i zmodernizowanych obiektach MOSiR.
Wielu wspomnień, pięknych zdjęć i niezapomnianych chwil dostarczą imprezy 
turystyczne na świeżym powietrzu. Rajdy rowerowe, rajdy piesze, spływy kajakowe, 
wycieczki nordic walking oraz imprezy biegowe zabiorą nas w najpiękniejsze zakątki 
województwa lubelskiego, takie jak: Kazimierski Park Krajobrazowy, Rezerwat 
Krowia Wyspa, Rezerwat Skarpa Dobrska, Obszar Chronionego Krajobrazu 
„Pradolina Wieprza”, Rezerwat Piskory, czy znajdujący się w samym centrum Puław 
Rezerwat Łęg na Kępie.
Na czym polega zabawa?
Zabawa polega na zbieraniu naklejek i uzupełnianiu nimi wyznaczonych pól 
w dzienniku AKTYWNE PUŁAWY. Naklejki są potwierdzeniem uczestnictwa 
w imprezach organizowanych przez MOSiR Puławy i POK „Dom Chemika” - CIT. 
Są też wydawane przy okazji korzystania indywidualnego z obiektów sportowych 
na terenie całego miasta. Zebrane naklejki przeliczone zostaną na punkty, które na 
koniec sezonu pozwolą wyłonić i nagrodzić najaktywniejszych mieszkańców Puław. 
Jak zdobyć dziennik i naklejki?
Dzienniki dostępne będą we wszystkich obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Puławach oraz w miejskim Centrum Informacji Turystycznej. 
Uczestnictwo w imprezach MOSiR oraz POK „Dom Chemika” - CIT będzie 
nagradzane naklejkami, których końcowa suma pozwoli wyłonić najaktywniejszych.
Terminy, punkty, wyniki
Akcja AKTYWNE PUŁAWY obejmuje okres od marca do października. Punktacja 
jest bardzo prosta. Udział w imprezach turystycznych i sportowych (rajd rowerowy, 
rajd pieszy, spływ kajakowy, rajd nordic walking, „Biegaj z MOSiR”) oraz skorzystanie 
z wypożyczalni rowerów, a także sprzętu pływającego to gwarancja przyznania 1 pkt. 
Na koniec okresu trwania naszej akcji punkty zostaną zsumowane, nad czym nadzór 
sprawuje Dział Organizacji Imprez MOSiR. Nagrody dla najaktywniejszych zostaną 
wręczone podczas Święta Pieczonego Ziemniaka w Marinie Puławy.





Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” jest samorządową 
instytucją kultury. To główny, a jednocześnie największy 
ośrodek kultury w Puławach i powiecie puławskim. 
Ośrodek prowadzi różnorodną działalność kulturalną, 
kładąc szczególny nacisk na rozwój amatorskiego ruchu 
artystycznego. Funkcjonują tu zespoły wokalne, taneczne, 
odbywają się zajęcia plastyczne i próby orkiestry dętej, 
a pod kierunkiem doświadczonych i wykwalifikowanych 
instruktorów swoje umiejętności rozwijają recytatorzy i pasjonaci sztuki teatralnej. 
Działają tu również koła zainteresowań i kluby. POK „Dom Chemika” jest także 
organizatorem różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, koncertów, spektakli 
teatralnych i kabaretowych oraz wydarzeń plenerowych i imprez o zasięgu 
ogólnopolskim i międzynarodowym.

Centrum Informacji Turystycznej w Puławach powstało 
we wrześniu 2011 roku i aktualnie mieści się na Skwerze 
Niepodległości (al. Królewska 4). Udzielane są w nim 
informacje o atrakcjach naszego miasta i regionu. CIT 
dysponuje wydawnictwami prezentującymi poszczególne 
dziedziny życia Puław, a także bogatą ofertą wydawniczą 
Krainy Lessowych Wąwozów promującą walory turystyczne 
i rekreacyjne okolic Puław, dostępną także w języku angielskim. CIT jest także 
organizatorem różnego rodzaju imprez turystycznych: rajdów rowerowych, rajdów 
pieszych oraz spływów kajakowych. Od 2018 roku puławski CIT organizuje również 
imprezy turystyczne połączone z edukacją historyczną. Można tu też wypożyczyć 
kije nordic walking.

Stadion piłkarsko-lekkoatletyczny to wielofunkcyjny 
obiekt sportowy o wysokim standardzie. Ze względu na 
swoje położenie, nowoczesne rozwiązania techniczne, 
architektoniczne i zaplecze noclegowe jest doskonałym 
miejscem do organizacji krajowych i międzynarodowych 
zawodów oraz zgrupowań sportowych. Obiekt składa się 
z areny sportowej przeznaczonej do rozgrywania zawodów 
lekkoatletycznych i meczy piłkarskich. Część lekkoatletyczną stanowi sześciotorowa 
bieżnia okólna o długości 400 m. oraz ośmiotorowa bieżnia prosta, 2 skocznie do 
skoku wzwyż, 2 rzutnie do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem, 2 
skocznie do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku o tyczce, rzutnia do rzutu 
oszczepem oraz rzutnia treningowa do rzutu dyskiem i młotem.



Hotel Olimpic to nowoczesny obiekt o ciekawej 
architekturze, usytuowany w pobliżu lasu, z dala 
od śródmiejskiego zgiełku, a jednocześnie 
w odległości kilku minut pieszo od centrum miasta. 
Dogodna lokalizacja sprawia, że hotel jest idealnym 
miejscem dla osób szukających ciszy oraz aktywnego wypoczynku. 
Hotel posiada 47 miejsc noclegowych w dobrze wyposażonych 
pokojach 2 i 3 - osobowych. Hotel posiada dwa pokoje dostosowane 
dla klientów niepełnosprawnych oraz dwa pokoje dostosowane dla 
osób ze wzrostem powyżej 2 metrów. Każdy pokój wyposażony jest 
w łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów, telewizor, telefon, 
oddzielne łóżka, szafki nocne, lampki nocne z radiem i budzikiem, 
stolik, krzesełka, szafy ubraniowe, dodatkowe koce, kwiaty, obrazy, itp. 
Hotel dostosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych, posiada 
windę, monitoring oraz bezpłatny parking. Hotel dysponuje dwoma 
klimatyzowanymi salami konferencyjnymi na 100 i 50 osób. Sale 
konferencyjne posiadają nagłośnienie i system audiowizualny. W dużej 
sali konferencyjnej za przesuwaną ścianą znajduje się zaplecze 
gastronomiczne. Goście hotelowi mogą skorzystać na każdym piętrze 
z dobrze wyposażonych aneksów kuchennych /kuchenka indukcyjna 
i mikrofalowa, garnki, talerze, kubki, sztućce, ekspres do kawy, 
podgrzewacz wody, lodówka, toster, itp./ Nasi Goście mają możliwość 
skorzystania z barku znajdującego się przy recepcji. Polecamy również 
organizację wyżywienia w formie sprawdzonego cateringu.



-  50 metrowa pływalnia odkryta - 8 torowa 
z podgrzewaną wodą i trybunami,

-  Park Wodny -  z  podgrzewaną wodą, 
zjeżdżalniami, brodzikami, atrakcjami wodnymi, 
placem zabaw dla dzieci, leżakami, boiskiem do 
siatkowej piłki plażowej, itp.

-  zaplecze szatniowo-sanitarne z przebieralniami, itp.

- lodowisko sztuczne o powierzchni 600 m2,
- monitorowane, oświetlone i nagłośnione,
-  konserwacja tafli przy pomocy profesjonalnej 

rolby n-ICE,
- wypożyczalnia łyżew,
-  wypożyczalnia pomocy do nauki jazdy na 

łyżwach.

- hala tenisowa o kubaturze 9530 m3,
-  dwa korty tenisowe o nawierzchni Tenis Force 

z certyfikatem ITF, ogrzewaniem, oświetleniem, 
nagłośnieniem, elektronicznymi tabl icami 
wyników,

-  trzy korty tenisowe o nawierzchni Tenis Force 
z certyfikatem ITF wyposażone w zraszacze, 
oświetlenie, nagłośnienie i kryte trybuny na 164 miejsc,

-  korty treningowe o nawierzchni Tenis Force ze ścianką systemową,
-  budynek zaplecza kortów /piętrowy/ z tarasem widokowym, zapleczem 

gospodarczym, szatniowo-sanitarnym, klubowym, recepcyjnym, 
parkingiem, itp.



-  Hala widowiskowo-sportowa z pełnowymiarowym 
boiskiem do piłki ręcznej, trybunami na 700 osób, 
kawiarnią, salą konferencyjną, szatniami, dwoma 
siłowniami, sauną suchą i parową, wanną do 
kąpieli solankowych, wanną z hydromasażem 
itp.

-  Pływalnia kryta - 25 metrowa pływalnia dostosowana jest do 
rozgrywania zawodów, wyposażona w trybuny na 300 miejsc, 
trzy niecki basenowe, jacuzzi, bicze wodne, masaże, siłownię 
i zjeżdżalnię.

Marina Puławy do nowoczesny i najładniejszy tego 
typu obiekt nad Wisłą. Zastosowane rozwiązania 
i dobrze wyposażone zaplecze, stwarzają dogodne 
warunki dla turystów oraz turystyki wodnej. 
Marina Puławy wyposażona jest w pomosty do 
cumowania jachtów i łodzi, wypożyczalnię sprzętu 
pływającego i rowerów, plażę, camping III kat.

-  pełnowymiarowe boisko ze sztucznej i naturalnej 
trawy,

-  zaplecze administracyjne i szatniowo-sanitarne,
-  oświetlenie 450 lux, z elektroniczną tablicą 

wyników,
- trybuny dla 300 osób.









POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Administratorem akcji AKTYWNE PUŁAWY jest Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, ul. Hauke-Bosaka 1, 24 -100 Puławy.

2. Uczestnicy biorą udział w akcji na własną odpowiedzialność.

3. Do akcji może dołączyć każdy zainteresowany bez względu na wiek.

4.  Dziennik aktywności oraz naklejki są darmowe i można je pobrać 
w wybranych obiektach MOSiR oraz CIT Puławy.

5.  Osobami upoważnionymi do wydawania dzienników oraz naklejek są 
pracownicy MOSiR oraz CIT Puławy.

6.  Jednorazowe skorzystanie z wybranej usługi MOSiR upoważnia do 
otrzymania jednej naklejki o określonej liczbie punktowej.

7.  Dokładny termin ogłoszenia wyników i wręczenie nagród podany zostanie 
po zakończeniu akcji na stronie internetowej www.mosir.pulawy.pl oraz 
portalach społecznościowych.

8.  Okres akcji AKTYWNE PUŁAWY trwa od marca do października.

9.  Zabawa prowadzona jest w formie fair play z poszanowaniem innych 
uczestników oraz wszystkich obiektów sportowych objętych akcją.

Skorzystanie z wypożyczalni rowerowej i wypożyczalni sprzętu
pływającego

Jednorazowy udział w imprezie z cyklu „Biegaj z MOSiR ”
Udział w organizowanym przez MOSiR rajdzie rowerowym 

lub spływie kajakowym
Udział w organizowanym przez CIT rajdzie rowerowym,  

rajdzie pieszym lub spływie kajakowym

1 pkt




