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ZAPEWNIAMY
- wyżywienie (II śniadanie i obiad każdego dnia)
- woda
- dostęp do bazy sportowej
- 2xdziennie trening piłkarski
- ubezpieczenie NNW
- bilety na wycieczki/udział w warsztatach*
(np. ścianka wspinaczkowa, zajęcia z robotyki, zajęcia
karate/judo, park trampolin, kino)
- pamiątka półkolonijna
- przybory szkolne
- turniej półkolonijny
  *atrakcje uzależnione od sytuacji pandemicznej

PRZYKŁADOWY  PLAN DNIA
7:30 - 8:00 zbiórka (przywiezienie zawodników)
8:00- 9:30 trening piłkarski
9:30 - 10:30 toaleta po treningu + II śniadanie
10:30 - 13:30 wycieczka/warsztaty np. zajęcia z robotyki, ścianka
wspinaczkowa, karate
13:30 - 14:15 obiad
14:15 - 15:00 zabawy integracyjne/kreatywne
15:00 - 16:00 turniej piłkarski
16:00 - odbiór zawodników
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CO ZABRAĆ NA
PÓŁKOLONIE?
- obuwie (1 para butów na salę gimnastyczną np. halówki, trampki,
adidasy; 1 para korków piłkarskich
typu "lanki"
- ręcznik
- strój sportowy: strój na trening
(spodenki + koszulka  z krótkim rękawem) 
- kurtka nieprzemakalna (ortalion), polar
- długie spodnie dresowe, getry
- czapka, szalik, rękawiczki
- legitymacja szkolna (dotyczy zawodników z SP)
- bidon, plecak

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ NALEŻY:
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brak wymaganych wpłat oznacza automatyczne skreślenie z listy
w przypadku rezygnacji z półkolonii zaliczka ulega przepadkowi
przy rezygnacji z półkolonii w terminie na 14 dni przed turnusem, zwrotowi podlega 70%
pozostałych kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa zawodnika w półkolonii
przy rezygnacji z półkolonii w terminie na 13 dni przed turnusem, zwrotowi podlega 50%
pozostałych kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa zawodnika w półkolonii
rezygnacja uczestnika z półkolonii może nastąpić jedynie pisemnie lub mailowo
(akademia@olympicwroclaw.pl)

PROSIMY ABY KAŻDY ZAWODNIK W PIERWSZYM DNIU PÓŁKOLONII DOSTARCZYŁ PODPISANY PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA
REGULAMIN PÓŁKOLONII, KARTĘ UCZESTNIKA ORAZ OŚWIADCZENIE COVIDOWE - do pobrania ze strony internetowej (w
zakładce "Obozy i półkolonie)

W przypadku kwarantanny lub pozytywnego testu na koronawirusa - zwrot całej
kwoty za półkolonie
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Dowiedz się więcej:
www.olympicwroclaw.pl

Zapisy i szczegóły:
537-323-056

Półkolonie w wielu
lokalizacjach!


