Półkolonie nad Bałtykiem 2019
Szanowni Państwo
SKS Bałtyk zaprasza dzieci urodzone w latach 2006 - 2013 do udziału w szóstej
edycji jedynych w swoim rodzaju wakacyjnych półkolonii piłkarskich.
Aktywny wypoczynek, piłka nożna i zabawa na sto sposobów. Łącznie sześć turnusów, do 3
sierpnia włącznie. Tradycja "Półkolonii nad Bałtykiem" sięga wakacji 2013, w zeszłym roku
przekroczyliśmy barierę tysiąca uczestników, jeśli policzyć od pierwszej edycji. Dzieci do
nas wracają, więc nie może być źle.
Kierujemy je do wszystkich dzieci, trenujących i nie trenujących, lubiących futbol i zupełnie
nim niezainteresowanych. Jest tylko jeden warunek do spełnienia - gotowość do aktywnego
wypoczynku podczas wakacji i rezygnacji z wygodnego miejsca przed ekranem TV lub
komputera.
Rok w rok staramy się urozmaicić ofertę, tym razem również nie zabraknie
nowości. Podwójną dawkę zajęć piłkarskich urozmaicą: Sala zabaw Amazonia, bowling w
U7, zabawy w PARKU LINOWYM (NOWOŚĆ) oraz zwiedzanie CENTRUM NAUKI
EXPERYMENT (NOWOŚĆ) i seans kinowy. Pyszne posiłki półkoloniści będą konsumować
w zaprzyjaźnionej restauracji On/Off.
Proponujemy pięć dni intensywnej, ponad 8-godzinnej aktywności z wyżywieniem
(drugie śniadanie oraz obiad). Opiekę nad uczestnikami półkolonii będzie sprawować
wykwalifikowana kadra pedagogiczna i szkoleniowa. Półkolonie spełniają warunki stawiane
organizatorom wypoczynku dla dzieci i młodzieży, są rejestrowane w MEN i zgłaszane w
PSSE w Gdyni.
"Półkolonie nad Bałtykiem" będą odbywać się w cyklach poniedziałek - piątek:
I
turnus:
1.07 –
5.07.2019
II
turnus:
8.07 –
12.07.2019
III
turnus:
15.07 –
19.07.2019
IV
turnus:
22.07 –
26.07.2019
V
turnus:
29.07 –
02.08.2019
Bazą półkolonii będą obiekty Gdyńskiego Centrum Sportu w Redłowie.
Zajęcia będą odbywać się w godzinach: 7:30 zbiórka* - 16:30;
* Istnieje możliwość dowozu dziecka do godz. 8:30
Ramowy plan „Półkolonii nad Bałtykiem” obejmuje kolejno:
- trening piłkarski 8.00 – 9.30
- drugie śniadanie 9.45 – 10.00
- wycieczkę 10.00 – 13.00
- obiad 13.15 – 14.00
- trening piłkarski 14.30 – 16.00
Plan atrakcji dnia:
PONIEDZIAŁEK wyjście do sali zabaw AMAZONIA
WTOREK wyjście na kręgle do Centrum U7
ŚRODA wyjście do Parku Linowego
CZWARTEK wyjście Centrum Nauki Experyment
PIĄTEK seans filmowy w kinie HELIOS w Centrum Riviera
Dodatkowo zapewniamy: koszulkę wyjściową, bidon sportowy.
Prosimy zapoznać się z regulaminem półkolonii a następnie wypełnić i dostarczyć do biura
kartę półkolonijną.
Informacja:
tel. kom. 601 33 1930, 517 85 1930

e-mail: polkolonie@baltykgdynia.pl

