
 

 

GRA TERENOWA „POZNAJ MOSiR” 

Kontynuujemy naszą zabawę z okazji 20-lecia powołania Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji. Zachęcamy do udziału w grze terenowej „Poznaj MOSiR”, tym razem na obiektach 

w Chodakowie.  

By wziąć udział w grze wystarczy przespacerować się po naszym terenie, wypełnić formularz 

zgłoszeniowy , odpowiedzieć na kilka pytań w nim zawartych i przesłać go na adres 

mosirsochaczew@interia.pl. Na uczestników czekają niespodzianki. Udział w zabawie jest 

jednoznaczny z akceptacją jego zasad i udzieleniem zgody na upublicznienie danych 

osobowych. Klauzula RODO dostępna na naszej stronie internetowej 

www.mosir.sochaczew.pl w zakładce MOSiR Sochaczew.  

Zabawa trwa od 10.03 do 31.03. więc jest sporo czasu, by wziąć w niej udział. Zabawa jest 

prosta, choć nieco trudniejsza niż 1 edycja i ma zachęcić do rodzinnych spacerów, a przy 

okazji poznania MOSiR – u choćby z zewnątrz. Pamiętajcie, że nie musimy wchodzić do 

budynków, a wszystkie odpowiedzi znajdziecie na zewnątrz lub na naszych stronach 

internetowych       

 

 

Grę zaczynamy od wejścia na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodakowie, od 

ul. Chopina 101, kończymy wychodząc furtką od Pasażu Duplickiego, kierując się w stronę 

hali sportowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Najnowszym obiektem powstałym na terenie MOSiR przy ul. Chopina jest Park Linowy, oddany 

do użytku w czerwcu 2020 roku.  

Ile przeszkód liczy wysoka (czerwona) trasa Parku Linowego? 

Odpowiedź:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Chodakowie było pierwszym takim obiektem w Sochaczewie, 

oddane do użytku w 2007 roku.  

Jakie są wymiary bramek piłkarskich znajdujących się na tym boisku? 

Odpowiedź:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Na naszym terenie rekreacyjnym w Chodakowie można uprawiać wiele dyscyplin sportowych. 

Jaka dyscyplina uprawiana jest tam tylko latem i kojarzy się ze słońcem i plażą? 

Odpowiedź:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Obiekty sportowe w Chodakowie zostały w duży sposób doposażone dzięki konkursom projektów 

z Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Jednym z nich było oświetlenie głównej płyty boiska 

piłkarskiego. 

 Ile jest lamp oświetlających główna płytę boiska piłkarskiego? 

Odpowiedź:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Pozostając przy boisku piłkarskim, jaka drużyna piłkarska rozgrywa tu wszystkie swoje domowe 

mecze piłkarskie? 

Odpowiedź:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. W 2019 roku boisko zostało dostosowane do uprawiania jeszcze jednej dyscypliny drużynowej, 

jaką oprócz piłki nożnej dyscyplinę drużynową można uprawiać na boisku przy ul. Chopina 101? 

Odpowiedź:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Siłownia zewnętrzna to kolejny obiekt powstały ze środków Sochaczewskiego Budżetu 

Obywatelskiego, który cieszy się dużym zainteresowaniem użytkowników. Ile urządzeń do 

ćwiczeń liczy siłownia zewnętrzna w Chodakowie? 

Odpowiedź:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

8. Na siłowni zewnętrznej odbywały się zawody sportowe – Mistrzostwa Polski w Podciąganiu 

Ciężarowym oraz Mistrzostwa Sochaczewa w podciąganiu na drążku i pompkach. Ile edycji tej 

drugiej imprezy dotychczas odbyło się na urządzeniach siłowni? 

Odpowiedź:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Jeżeli mówimy o obiektach przy ul. Chopina 101 niewątpliwie pierwsze skojarzenie to hala 

sportowa. Obiekt o ciekawym kształcie architektonicznym, który przeszedł gruntowny remont na 

przełomie 2017 – 2018 roku. W którym roku oddana do użytku została hala sportowa przy ul. 

Chopina 101? 

Odpowiedź:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Od początku istnienia MOSiR w hali sportowej odbywała się impreza cykliczna, odbywająca się w 

sezonie zimowym, rozgrywana w soboty i niedziele, gromadząca dużo drużyn i kibiców. Ostatnia 

edycja odbyła się w 2012 roku. O jakiej imprezie cyklicznej mowa? 

Odpowiedź:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Od 2012 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest organizatorem Amatorskiej Ligi Piłki 

Siatkowej. Jaka drużyna tryumfowała w rozgrywkach po raz ostatni? 

Odpowiedź: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Kompleks obiektów MOSiR w Chodakowie jak wynika z powyższych konkursowych pytań to 

miejsce, gdzie każdy uprawiający sport rekreacyjnie czy bardziej profesjonalnie znajdzie coś dla 

siebie. Jest jednak jeszcze jedna funkcja, nie związana ze sportem. Co można zastać na parkingu 

przed halą sportową w środy i soboty w godzinach porannych? 

Odpowiedź: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Ile masztów flagowych znajduje się przy hali sportowej? 

Odpowiedź:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



Pamiętajcie o swoich danych i przesłaniu formularza na adres mosirsochaczew@interia.pl  

 

Imię i nazwisko uczestników zabawy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

e-mail i tel. kontaktowy do przedstawiciela drużyny 

………………………………………………………………… 

 

Akceptacja zasad gry i zgoda na upublicznienie danych osobowych. 

 

Sochaczew, dnia……………..    Podpis …………………………………………   

 

mailto:mosirsochaczew@interia.pl

