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KOLOBEŻKA to czeska hulajnoga na dmuchanych kołach, która jest doskonała dla osób 

w każdym wieku! 

 

Dzięki korzystaniu z kolobeżki możesz: 

 

✓ Aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu  

✓ Spędzać wolny czas ze znajomymi  

✓ Podróżować w ekologiczny sposób, bez emisji CO2, ponieważ kolobeżka to świetny 

środek transportu 

✓ Z łatwością przemieszczać się po ulicach Miast  

✓ Znacząco poprawić swoją sprawność fizyczną 

✓ Odkryć nową pasję do aktywnego trybu życia na co dzień  

A przede wszystkim KOLOBEŻKA dostarczy Ci dużo radości oraz uśmiechu na twarzy.  

 

POJEŻDŻAWKA to zupełnie luźna i niezobowiązująca forma spotkania w grupie i pojeżdżenia 

razem pod okiem instruktora po okolicznych trasach na kolobeżkach. Celem organizowanym 

przez Nas pojeżdżawek jest przede wszystkim zaznajomienie z techniką jazdy na kolobeżkach 

a także poznanie nowych ludzi i wspólna zabawa.  

Pojeżdżawki są również świetną okazją do spotkania z Nami, czyli ekipą KOLOBEŻKA. 

Organizowane przez Nas pojeżdżawki na kolobeżkach mają charakter otwarty, jednakże 

obowiązują wcześniejsze zapisy.  

W celu zapisania się na pojeżdżawki, wystarczy, że po prostu do Nas zadzwonisz,  

 576-890-090  

bądź napiszesz do nas na Facebooku. 

 https://www.facebook.com/KOSTKAhulajnoga-371854413239152/  
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Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy Państwu proponowany przez Nas harmonogram 

pojeżdżawek na kolobeżkach dla Seniorów.  

Dla Seniorów proponujemy organizację pojeżdżawek w tygodniu – w czwartki. 

 

 

SENIORZY 
(CZWARTKI) 

HARMONOGRAM POJEŻDZAWEK 

TERMIN (miesiąc/dzień) 

II POŁOWA MAJA CZERWIEC LIPIEC 

24 maja 21 czerwca 19 lipiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINY: 
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Poniżej znajdą Państwo Naszą propozycję lokalizacji organizowanych pojeżdżawek.  

Szczegóły trasy będą ustalane z dwutygodniowym wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę warunki 

pogodowe jak również ilość chętnych osób.  

 

 

LOKALIZACJA:  

 

1. Katowice, Śródmieście  

 Śródmieście Katowic, stanowi ścisłe centrum Katowic, a tym samym Metropolii Górnośląskiej. 

Jest to centrum jednego z najmłodszych, dużych organizmów miejskich Europy Środkowej. W 

sercu miasta jest wiele tras rowerowych, miejskich parków. 

 

 

LOKALIZACJA: 

mailto:kontakt@kostkahulajnoga.pl


 

KOLOBEŻKA SP. J.  
Katowice, ul. Piotrowicka 76  
NIP: 634-291-10-21, KRS: 0000701227 
tel. 576-890-090,  
kontakt@kostkahulajnoga.pl 
www.kostkahulajnoga.pl 

 

 

2. Katowice, Muchowiec (Katowicki Park Leśny) 

 

Dolina Trzech Stawów ma powierzchnię 65,5 ha. Jest to obszar położony w sąsiedztwie 

obszarów zurbanizowanych, dość intensywnie wykorzystywany rekreacyjnie.  

Na terenie parku znajduje się parking, liczne ścieżki rowerowe i przystań wodna z boiskami do 

siatkówki plażowej 
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3. Katowice, Panewniki  

 

Dzielnica leży, przy granicy z Rudą Śląską, u zbiegu rzek Ślepotki i Kłodnicy, sąsiadując 

z terenami leśnymi, które są idealnym miejscem rekreacyjnym do aktywnego spędzania czasu.  
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▪ Data:  

zgodnie z wcześniejszą propozycją harmonogramu  

✓ Seniorzy – czwartki  

 

▪ Trasa:  

Planujemy organizacje tras dla osób początkujących (od 3 do 7km) oraz dla osób 

zaawansowanych (do 15km) w wybranych lokalizacjach – Katowice – Muchowiec, 

Panewniki.  

Ze względu na warunki pogodowe, trasy mogą przebiegać różnie.  

 

▪ Ilość osób: 

Na jednego Instruktora, będzie przypadać maksymalnie 20 osób. 

Maksymalna ilość grup – 2, w zależności od zgłoszeń. 

Co zapewni bardziej komfortową jazdę, oraz opiekę nad Uczestnikami i ogólną koordynację 

organizowanych pojeżdżawek na kolobeżkach. 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS POJEŻDŻAWEK: 
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W organizowanych przez Nas pojeżdżawkach mogą wziąć udział Seniorzy, czyli wszystkie 

osoby, które ukończyły 55lat.  

Seniorzy, którzy posiadają „Kartę Aktywnego Seniora 60+”, udział w pojeżdżawkach 

na kolobeżkach mają darmowe za jej okazaniem, natomiast pozostałe osoby są zobowiązane 

do uiszczenia symbolicznej opłaty w wysokości 7zł. 

W powyższej kwocie wliczone jest wyposażenie kolobeżki oraz opieka instruktora.  

 

 

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji! 
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WARUNKI UCZESTNICTWA:   
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