
                               DZO.4121/2022 

 

Półkolonie Zimowe 

Aquapark 2022 
                                                  AKTYWNA PRZYGODA! 

 

Terminy: 

I turnus  17.01.-21.01.2022 

II turnus       24.01.-28.01.2022;  

  

Zakres  programowy  półkolonii  zimowych 2022 r.: 
 

Turnus trwa od poniedziałku do piątku (5 dni) 

Zajęcia każdego dnia trwają od godz. 7,00 – 15,30 
 

• Nauka jazdy na łyżwach, na lodowisku krytym z instruktorem; 

• Elementarna nauka pływania oraz doskonalenie stylów pływackich*; 

• Zabawy i gry w wodzie; 

• Nauka i doskonalenie gry w tenisa ziemnego; 

• Wyjście do kina HELIOS; 

• Wyjście do kręgielni; 

• Wyjście do parku trampolin JUMP EXTREME;   

• Gry i zabawy plenerowe; 

• Mini turnieje (tenis ziemny, pływackie); 

• Wyżywienie dzienne (dwa posiłki:  II śniadanie, owoc , obiad,). 
 

 

Informacje dodatkowe: 

Wszystkie zajęcia na półkoloniach dostosowane są do wieku i umiejętności uczestników. Zajęcia 

prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów i wychowawców . Uczestnicy półkolonii są 

ubezpieczeni OC. Każdy uczestnik ma prawo i możliwość zawarcia we własnym zakresie 

ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w związku z wykonywanymi czynnościami  

w zorganizowanych zajęciach półkolonii. Półkolonie są zgłoszone w Kuratorium Oświaty. 

 

 

 



Na zajęcia dzieci powinny zabrać ze sobą:  

• Zajęcia na lodowisku  -  (czapka, obowiązkowo rękawiczki, ciepłe skarpety, ciepłą odzież 

wierzchnią) 

• Zajęcia na basenie - 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 (dres, koszulka, sportowe obuwie nie pozostawiające czarnych śladów); 

• Każdego dnia dobry humor ☺ 

 

Cena 

Całkowity koszt jednego turnusu (5 dni)  wynosi 650 zł (brutto) od osoby. 

 Cena obejmuje: 

• Opiekę instruktorów , wychowawców i pielęgniarki; 

• Wejście na lodowisko – nauka ,gry i zabawy na lodzie oraz ewentualne wypożyczenie łyżew i 

kasków 

• Wejścia na basen; 

• Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania; 

• Zajęcia nauki tenisa ziemnego; 

• Wejście do kina; 

• Wejście do parku trampolin; 

• Wyżywienie (II śniadanie, owoc,  obiad); 

• Ubezpieczenie; 

• Woda do picia podczas zajęć. 

Dodatkowe koszty: (dla chętnych) egzamin i karta pływacka  

Z A P R A S Z A M Y 


