Klub Sportowy
Zapraszamy dzieci w wieku 8-14 lat na półkolonie sportowo-językową
w dniach 04-07 lipiec (poniedziałek -piątek)
Miejsce : Szkoła Podstawowa nr 95 ul. Wileńska 9 , do dyspozycji sala dydaktyczna,
sala gimnastyczna, stołówka, boiska sportowe, plac zabaw.
Co zapewniamy :
1. Opiekę dydaktyczno instruktorską w godz. 7:45-16:15 (małe grupy 12-15 osób)
2. Wyżywienie : II śniadanie w formie prowiantu, obiad składający się z dwóch dań,
wodę mineralną
3. Materiały i sprzęt sportowy do zajęć ( nie dotyczy roweru)
4. Zajęcia programowe : sporty wodne – Zalew Bagry , basen odkryty ul. Mackiewicza
(poniedziałek, wtorek, czwartek w sytuacji gdyby była niekorzystna pogoda ) lub
basen kryty – Uniwersytet Ekonomiczny. W ramach sportów wodnych planujemy
zajęcia na kajakach, Supach, zajęcia open water.
5. Wycieczkę rowerową (środa-piątek) – każde dziecko musi posiadać sprawny rower
i kask
6. W przypadku nieodpowiedniej pogody – alternatywa do sportów wodnych: wyjście
do kina, zajęcia w Go Jump/Go Kids, zajęcia sportowe na sali gimnastycznej w szkole,
zajęcia pływackie na basenie, warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej.
7. Ubezpieczenie NNW (PZU)
8. Zajęcia z języka angielskiego lub hiszpańskiego w małych grupach 6-7 osób (przy
zapisach deklarujemy jaki język wybieramy dla dziecka) . Zajęcia językowe będą
odbywać się w formie warsztatowej- 4 spotkań trwających 1 godzinę zegarową. Grupa
językowa zostanie uruchomiona jeśli będzie co najmniej 6 osób chętnych na dany
język.
Szczegółowy plan dnia
od 7:45 – przychodzimy do budynku szkoły, jemy I śniadanie przyniesione ze sobą
7:45-8:45 – poranna gimnastyka i organizacja wyjścia na zajęcia
8:45-14:00 – wyjazd na basen lub Zalew Bagry na pierwszy blok zajęć - sporty wodne
w środę wyjazd na wycieczkę rowerową. W trakcie zajęć ok. godz. 11:00 robimy
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przerwę na II śniadanie.
Ok. godz. 14:30 – obiad, relaks
14:30-15:30– poobiedni blok zajęć na terenie szkoły (g, zajęcia językowe z
angielskiego i hiszpańskiego , gry sportowe na boiskach szkolnych, zajęcia na sali
gimnastycznej)
16:00-16:15 – zakończenie dnia , odbiór dzieci ze szkoły
Minimalna liczba dzieci , żeby uruchomić turnus półkolonii to 12 osób !!!
Maksymalna liczba to 15 osób, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Pierwszeństwo
zapisów mają członkowie Klubu Sportwise.
Koszty: całkowity koszt dla dzieci z Klubu Sportwise to 650 zł, dla rodzeństwa 600 zł.
Koszt dla dzieci spoza Klubu Sportwise (w przypadku wolnych miejsc) to 700 zł, dla
rodzeństwa 650 zł.
Zgłoszenia należy przesłać na maila: biuro@sportwise.pl
Termin zgłoszeń upływa 10 czerwca 2022r.
Warunkiem przyjęcia dziecka na półkolonię jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej i
przesłanie skanu lub dostarczenie oryginału wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 300 zł
najpóźniej do dnia 10 czerwca. Wpłat dokonujemy na konto Klubu Sportwise – nr
konta 05 1600 1462 1870 5153 8000 0001 z dopiskiem półkolonia, imię i nazwisko
dziecka.
WAŻNE !!!
Warunkiem udziału dziecka w półkolonii jest podstawowa umiejętność pływacka
przynajmniej jednym stylem.

Klub Sportowy SPORTWISE
ul. Gołaśka 7/19; 30-619 Kraków
REGON: 381630332, NIP: 6793176109
biuro@sportwise.pl
WWW.SPORTWISE.PL

