W tym sezonie przygotowaliśmy dla
rodziców półkolonistów zajęcia
popołudniowe na wodzie.
Zajrzyj do oferty > Rodzinka na dechy
**************************************************************

Półkolonie windsurfingowe wakacje
zabawa regaty
Organizowane przez nas

półkolonie są zgłoszone do Kuratorium Oświaty.

Cieszą się ogromną popularnością od lat, za sprawą wspaniałej kadry, którą
dzieciaki po prostu uwielbiają.

Dla kogo?
Dzieci i młodzież szkolna.
Szkolenie odbywa się zawsze w grupach:
początkująca i zaawansowana.

Kiedy? Gdzie?:
Baza letnia znajduje się w Kiekrzu, na terenie przystani żeglarskiej AZS Poznań,
ul. Nad Jeziorem 103 (zobacz mapkę w zakładce KONTAKT).
Przystań nasza to bezpieczny, ogrodzony teren z budynkiem wyposażonym
z sale wykładowe, hangary ze sprzętem, sanitariaty, szatnie, łatwym dostępem
do wody ze specjalnie obniżonych pomostów.

Turnusy:

w każdy tydzień wakacji: lipiec i sierpień

od poniedziałku do piątku - w godzinach 8.00.-16.00
Cel naszych półkolonii to fantastyczne zagospodarowanie czasu wolnego
dla dziecka w czasie wakacyjnym. To wprowadzenie w świat żeglarstwa
i windsurfingu, szkolenie przez dobrą zabawę, kształtowanie pozytywnych
nawyków sportowych. Wspólnie spędzany czas w grupie rówieśników w sposób
ciekawy, przyjemny i zdrowy. Pokazujemy jak można bawić się przy
wykorzystaniu dwóch żywiołów: wiatru i wody.
Kadra robi wszystko, żeby młodzi uczestnicy napływali się maksymalnie
i nauczyli jak najwięcej.
Zapraszamy więc dzieci i młodzież lubiącą sportową aktywność, wodę i wiatr !

Program
Zapoznanie ze środowiskiem ( nabrzeże, przystań jachtowa), wprowadzenie w
świat żeglarstwa i windsurfingu, pokazy, szkolenie techniki żeglowania na
desce oraz samodzielnego sterowania jachtem, zabawy w wodzie z deską i
żaglem, ćwiczenia doskonalące poczucie bezpieczeństwa i samo asekuracji w
wodzie, ukierunkowane zabawy i ćwiczenia równowagi na lądzie ( trickboard,
surf symulator ) i nad wodą (slackline ), mini regaty z upominkami i
niespodziankami.
Brzmi ciekawie? Dołącz do nas!

Plan dnia
Zajęcia odbywają wg założeń programowych z uwzględnieniem warunków
pogodowych
8.00-8.45 przyjazd uczestników na przystań i dojadanie śniadania :)
8.45-9.15 organizacja: omówienie dnia, przygotowanie sprzętu, przygotowanie
do zajęć
9.30-11.00 zajęcia programowe w grupach
11.00-11.15 przerwa regeneracyjna, przygotowanie do kolejnych zajęć
11.15-12.45 zajęcia programowe w grupach
12.45-13.15 zabezpieczenie sprzętu, przebieranie
13.15-14.15 obiad, powrót, wypoczynek
14.30-15.45 zajęcia programowe w grupach
15.45-16.00 hangarowanie sprzętu, pianek i kamizelek, krótkie omówienie dnia
16.00 pożegnanie z kadrą, odbiór dzieci

Ważne!
Po wcześniejszym uzgodnieniu jest możliwość przywiezienia
dziecka przed godziną 8.00 jak również późniejszy odbiór po
16.00
Chcesz zapisać dziecko na krótszy pobyt? Jest taka możliwość,
skontaktuj się z nami, znajdziemy rozwiązanie.

Cena 619 *pln/os.
*Rabaty / nie sumują się /
- dla klubowiczów sekcji AZS
- dla uczestników półkolonii w poprzednich latach
- dla rodzeństwa i przy zapisie grupy min. 3 os.
- każdy kolejny turnus

– 10%
– 10%
– 10%
– 5%

W cenie otrzymujemy:
 zajęcia szkoleniowe, opiekę
 sprzęt, pianka, kamizelka, trapez
 zajęcia w małych grupach 5-8 osób
 zabawy i ćwiczenia uzupełniające: surf symulator, crossfit, trickboard,
skimboard, slackline, pływanie wpław, deski z wiosłem - SUP, inne
 obiad dwudaniowy w sąsiednim ośrodku ( sprawdzony, pyszny, zdrowy )
 wodę do picia
 certyfikaty umiejętności

Jak dokonać rezerwacji?
W co wyposażyć dziecko?
Na te oraz inne pytania znajdziesz odpowiedź
w załączniku FAQ.
Masz pytania? służymy informacją, pisz do nas, dzwoń!

Zobacz w galerii jak było w poprzednich latach.
Zapraszamy również do zapoznania się z innymi ofertami
dostępnymi na naszej stronie.

Zapraszamy do polubienia naszej strony na
facebook

