FAQ - Najczęściej zadawane pytania
Oto przykładowa lista pytań, które często są nam zadawane przez rodziców.
Zanim Państwo do nas napiszecie lub zadzwonicie, prosimy sprawdzić, czy poniżej jest wyjaśnienie
Waszych wątpliwości.
Dla ułatwienia pogrupowaliśmy je tematycznie.
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Dla kogo?
Jaki jest przedział wiekowy uczestników?
Dzieci od 6-16 lat
Czy dziecko musi umieć pływać wpław?
Dziecko powinno swobodnie czuć się w wodzie i nie bać się jej. Nie musi pływać stylowo.
Czy dziecko anglojęzyczne może brać udział w zajęciach?
Tak.
Czy oferta jest skierowana również dla dzieci początkujących?
Tak.
Czy dziecko o zaawansowanych umiejętnościach będzie mogło dalej się szkolić na wyższym
poziomie?
Tak.

Gdzie i kiedy?
W jakich terminach i godzinach odbywają się półkolonie?
Odbywają się w czasie wakacji letnich przez wszystkie tygodnie, od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00-16.00.
Gdzie jest Wasza przystań? Jak tam trafić?
Ul. Nad Jeziorem 103 Poznań (Kiekrz). Mapkę lokalizacyjną znajdziecie Państwo w zakładce
Kontakt. Zbliżając się do naszej bazy, szyld znajdziecie na zielonej bramie wjazdowej.
Czy można dojechać z Poznania autobusem?
Tak, linie 95 oraz 86 kursują na trasie Ogrody-Kiekrz-Ogrody. Przystanek znajduje się na ul.
Chojnickiej (skrzyżowanie z ulicą Nad Jeziorem), ok. 400m od naszej bazy.
Do której godziny można przywieźć dzieci na zajęcia?
Pomiędzy 8.00 a 8.45.
O której godzinie odbieramy dzieci po zajęciach?
Pomiędzy 15.45-16.30.

Czy dziecko ma opiekę po godzinie 16.30 w przypadku późniejszego odbioru przez rodzica?
Tak, dziecko ma zapewnioną opiekę, jednak kierownik turnusu musi być odpowiednio wcześnie
poinformowany o tym fakcie.
Rezerwacja, uczestnictwo, rezygnacja.
W jaki sposób zapisać dziecko na turnus?
1. kontaktujecie się Państwo z nami w celu sprawdzenia czy są wolne miejsca na wybranym
turnusie.
2. następnie należy przesłać mailowo skany lub zdjęcia podpisanych dokumentów (karta uczestnika
oraz regulamin) oraz wpłacić zaliczkę 200 pln na rachunek firmowy (zakładka kontakt). Również
drogą mailową otrzymacie Państwo od nas potwierdzenie zgłoszenia.
3. pozostałą kwotę należy zapłacić najpóźniej pierwszego dnia zajęć.
Czy można przepisać dziecko na następny lub inny tydzień w przypadku chorobowym lub
losowym?
Tak, wystarczy nas powiadomić i ustalić inny termin.
Co z opłaconymi a niewykorzystanymi świadczeniami, gdy dziecko zachorowało lub zrezygnowało
podczas turnusu?
Możemy ustalić udział niewykorzystanych dni w innym wolnym terminie półkolonii a w przypadku
gdy takiego nie ma, możliwy kurs indywidualny bądź zwrot kwoty proporcjonalnie do ilości
wykorzystanych dni z potrąceniem 50% zaliczki.
Przykładowo: cena pełna 600zł. Dziecko było tylko 3 dni. 600/5=120zł
Do zwrotu > 240zł (za 2 dni niewykorzystane) – 100zł (50% zaliczki) = 140zł

Program zajęć
Czy dobieracie Państwo grupy pod względem umiejętności i wieku?
Tak.
O której zaczynają się zajęcia?
Od godziny 8.00 do 8.45 dzieci są przywożone. W tym czasie dojadają śniadanie lub bawią się
(trickboardy, piłkarzyki, kalambury itp.). Zajęcia właściwe zaczynają o 9.00 od organizacji dnia
(omówienia tematu zajęć, podziału na grupy, omówienia warunków pogodowych dnia, itp.).
Następnie szykujemy sprzęt i przebieramy się. Na wodę schodzimy ok godz. 9.30-9.45.
Szczegółowy plan dnia dostępny jest w ofercie na stronie.
Co dziecko musi mieć ze sobą?
Prosimy wyposażyć Wasze dzieci w klapki, ręcznik, krem z filtrami, nakrycie głowy ! (czapka,
chustka, itp.) butelkę wody niegazowanej, przekąskę lekką na drugie śniadanie (kanapka, owoc).
Jeśli dziecko posiada piankę czy buty piankowe lub inne gumowane (mogą być do nurkowania
letniego) niech zabierze, nie jest to jednak konieczne.
Co dzieci robią gdy pada deszcz lub jest zbyt zimno?
Realizujemy w salkach program teoretyczny (wykłady, pokazy, filmy) lub praktyczny (nauka
podstawowych węzłów żeglarskich, samodzielne taklowanie sprzętu, zajęcia na symulatorze
windsurfingowym) bądź zajęcia fizyczne (ćwiczenia i zabawy sprawnościowo równoważne).

Bezpieczeństwo
Jak wygląda zabezpieczenie zajęć na wodzie?
Uczestnicy obowiązkowo biorą udział w zajęciach w kamizelkach asekuracyjnych.
Posiadamy ponton z silnikiem. W grupach starszych przypada na jednego instruktora maksymalnie
8 dzieci, w młodszych 5.
Co się dzieje jeśli mojemu dziecku przytrafi się skaleczenie czy też poważniejsza kontuzja?
Zapewniamy pierwszą pomoc ogólną na miejscu, instruktorzy są przeszkoleni w działaniach
''pierwsza pomoc'', na wyposażeniu mamy środki odkażające, plastry na otarcia, preparaty
łagodzące skutki ukąszenia owadów. W przypadku kontuzji typu poważniejsze skaleczenia,
skręcenia, złamania, zwichnięcia niezwłocznie kontaktujemy się z Państwem celem ustalenia
dalszych działań.
Czy mogę zapisać dziecko z alergią pokarmową?
Tak, kuchnia ośrodka w którym się żywimy jest na taką ewentualność przygotowana. Należy tylko
wcześniej wpisać odpowiednie adnotacje w karcie uczestnika.
Czy dziecko należy dodatkowo ubezpieczać?
Dzieci obejmuje ubezpieczenie szkolne, które działa też podczas wakacji. Można we własnym
zakresie wykupić dodatkowe ubezpieczenie ale to Państwa indywidualna decyzja.
Inne
Jak wyglądają zajęcia z instruktorami? Kim są instruktorzy?
Nasi instruktorzy przede wszystkim znają się na pracy z dziećmi i uwielbiają je. Są
uśmiechniętymi, miłymi i pomocnymi ludźmi wyłącznie z ważnymi uprawnieniami (AWF, kursy
kierowników i wychowawców). Instruktorzy, którzy nie tylko świetnie pływają na desce ale przede
wszystkim potrafią przekazać swoją wiedzę w sposób łatwy, przyjemny i przystępny. Kładziemy
szczególny nacisk na dobór instruktorów, organizujemy wewnętrzne szkolenia i wyjazdy.
Zajęcia prowadzone są na dwóch czasem trzech poziomach zaawansowania, zaczynając od dzieci,
które deski widziały tylko na obrazku, kończąc na wielokrotnych uczestnikach naszych półkolonii,
którzy doskonale żeglują.
Czy dzieci muszą być wyposażone we własne pianki i sprzęt?
Nie. Wszystko zapewniamy. Jeżeli dziecko posiada własną piankę czy buty do sportów wodnych
(gumowana podeszwa) to oczywiście zabiera je ze sobą (jest możliwość pozostawienia w bazie
podczas turnusu).
Czy dzieci otrzymają coś do picia, gdy im zabraknie własnych napojów?
Tak, mamy pod dostatkiem wody z cytryną. Prosimy nie dawać dzieciom słodzonych napojów
(cola, ice tea, soki dosładzane, itp.).
Czy należy dostarczyć Państwo zaświadczenie lekarskie potwierdzające sprawność fizyczną
dziecka lub kartę pływacką?
Nie wymagamy takich zaświadczeń.

