Półkolonie Aquapark 2016
VI EDYCJA
AKTYWNE SPORTOWE WAKACJE TWOJEGO DZIECKA
od pływania do strzelania

Terminy:
I turnus

27.06 - 01.07.2016;

II turnus

04-08.07.2016;

III turnus

11-15.07.2016;

IV turnus

18-22.07.2016;

V turnus

25-29.07.2016;

VI turnus

01-05.08.2016;

VII turnus

08-12.08.2016;

VIII turnus

15-19.08.2016 (uzależniony od ilości chętnych).

Zakres programowy półkolonii 2016 r.:
Turnus trwa od poniedziałku do piątku (5 dni)
Zajęcia każdego dnia trwają od godz. 7,00 – 15,30











Elementarna nauka pływania oraz doskonalenie stylów pływackich;
Zabawy i gry w wodzie;
Nauka i doskonalenie gier rakietkowych (squash, tenis ziemny, tenis stołowy, badminton);
Wycieczka do parku linowego ,,GeoPark Linowy”;
Wyjście do kina HELIOS;
Zajęcia ze strzelectwa sportowego w CSS TARCZA (strzelnica pneumatyczna);
Gry i zabawy sportowe - plenerowe;
Gry i zabawy świetlicowe;
Mini turnieje ( badminton , tenis stołowy, piłka nożna, strzeleckie, pływackie);
Wyżywienie dzienne (dwa posiłki: II śniadanie, owoc , obiad,).

Informacje dodatkowe:
Półkolonie są wypoczynkiem zarejestrowanym w Kuratorium Oświaty. Wszystkie zajęcia na
półkoloniach dostosowane są do wieku i umiejętności uczestników. Zajęcia prowadzone są przez
wykwalifikowanych instruktorów i wychowawców . Uczestnicy półkolonii są ubezpieczeni, a każdego
dnia na zajęciach i wycieczkach towarzyszy pielęgniarka.

Na zajęcia dzieci powinny zabrać ze sobą:





Ręcznik, klapki, okularki do pływania strój na basen (dziewczęta strój jedno- lub dwuczęściowy,
chłopcy kąpielówki bez kieszeni, przylegające do ciała o długości maksymalnie do połowy uda);
Strój sportowy (spodenki, koszulka, sportowe obuwie nie pozostawiające czarnych śladów);
W słoneczne dni nakrycie głowy i krem z filtrem UV;
Każdego dnia dobry humor 

Cena
Całkowity koszt jednego turnusu (5 dni) wynosi 400 zł (brutto) od osoby.
Cena obejmuje:











Opiekę instruktorów , wychowawców i pielęgniarki;
Wejście na basen;
Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania;
Zajęcia nauki sportów rakietkowych (squash, tenis ziemny, tenis stołowy, badminton);
Wejście do kina;
Wycieczka do parku linowego,, GeoLine”;
Zajęcia na strzelnicy (nauka i doskonalenie strzelania;
Wyżywienie (II śniadanie, owoc, obiad);
Ubezpieczenie;
Woda do picia podczas zajęć.

Dodatkowe koszty: (dla chętnych) egzamin i karta pływacka.

ZAPRASZAMY

