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1 ORGANIZATOR
Olympic
Piłkarska Akademia Mistrzów
Dariusz Sztylka & Krzysztof Wołczek

2 TERMINY

3

PIŁKARSKIE
PÓŁKOLONIE Z

WAKACJE 2021

W SPORTOWEJ ODSŁONIE

Termin I - 26-30.07.2021                 Termin II: 02-06.08.2021       Termin 09-13.08.2021
  -SP 6 ul. Gorlicka                           -SP 97 ul. Prosta                    -SP 97 ul. Prosta 
  -LO nr X ul. Piesza                          -SP 1 Siechnice                      -SP 81 ul. Jastrzębia
 -SP nr 45 ul. Krajewskiego            -ZS 21 ul. Ignuta                                                                                                                                
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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)

- przygody z Minecraft: budowanie i

programowanie świata oraz postaci (Stive, Alex,

Enderman, Creeper, Smok kresu) przy użyciu

klocków LEGO; quiz wiedzy o Minecraft, tor

przeszkód z elementami gry

- 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 z daszkiem

- legitymacja szkolna (dotyczy zawodników z SP)

- bidon, plecak

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ NALEŻY:

1.Wpłacić zaliczkę 200 zł w  nieprzekraczalnym

terminie 31.05.2021r  numer konta:

 

12 1910 1048 2412 1805 5493 0001
W tytule przelewu wpisujemy: "Imie/Nazwisko dziecka - letnia

półkolonia przy ul. .... , imie/nazwisko trenera prowadzącego

2. Wpłacić pozostałą kwotę w wysokości 350zł do

dnia 30.06.2021r
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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 (biuro@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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