Półkolonie przygodowo-pływackie
23.08 – 27.08.2021
Wiek 6- 10 lat

Program przeznaczony jest dla dzieci w
wieku 6 – 10 lat, które lubią pływać oraz
spędzać aktywnie czas wolny.

5 dni - 5 atrakcji
Półkolonie z aktywnym programem
sportowym.
Dwie grupy wiekowe podzielone wg
poziomu i wieku od 6 do 10 lat.

Termin:
23.08 – 27.08.2021

Miejsce zbiórki:
Centrum Sportowe u Jezuitów w Gdyni.
www.centrumsportowe.gdynia.pl

Wyżywienie:
Obiad (zupa, II danie), podwieczorek
(owoc, jogurt).

Transport: komunikacja miejska lub
busy

Ubezpieczenie: NNW

Program półkolonii
To program półkolonii, który uczy, bawi, rozwija aktywność i kreatywność. Zdobywanie nowych
umiejętności i wiedzy, gwarantowane!
Poprzez umiejętnie prowadzone zabawy, rozsądnie dobierane zadania i stawiane cele, sprawimy, że po
tygodniu zajęć, każdy uczestnik dopiero rozpoczynający przygodę z basenem, świetnie oswoi się z wodą
i nabędzie podstawowe umiejętności pływackie pozwalające czuć się w akwenie wodnym bezpiecznie i
komfortowo.
Natomiast każdy bardziej doświadczony pływak, oszlifuje swoją technikę oraz znacznie poprawi jakość i
poziom swojego pływania.
Pływanie :
Codziennie szkolenie pływania w grupach podzielonych wg umiejętności.
Zajęcia odbywać się będą na basenie przy ul. Tatrzańskiej w wymiarze 1,5 h dziennie (60 min lekcji, 30
min zabawy).

W dalszej części dnia wszyscy oddamy się kolejnym wakacyjnym inspiracjom.
Zapraszamy Cię do świata, w którym wyobraźnia pracuje na najwyższych obrotach!
Otrzymasz olbrzymią porcję pozytywnych emocji oraz pakiet nowych umiejętności, które zdobywać
będziesz na najlepszych warsztatach tematycznych. Integracja, konkursy, zawody, gry zespołowe,
zabawa i mnóstwo śmiechu
Każdego dnia czekają na Ciebie niesamowite Warsztaty. Zbieraj odznaki i spędź te wakacje na maksa !
Uważaj! Ataki śmiechu, aż do utraty tchu - gwarantowane! NAJLEPSZE ATRAKCJE I ZABAWA NA
CAŁEGO!

Dzień 1 - Bojowicze
;)
Nasz zestaw atrakcji nakręci Cię do zabawy z
innymi Bojowiczami!
To pierwszy dzień, w którym poznasz swoją
ekipę i wspólnie wejdziecie w świat
niezapomnianych wakacyjnych atrakcji.
Od dziś zdobywasz odznaki,
poszerzasz umiejętności i bawisz się w
najlepsze!
Integracja w grupie – integracyjne zabawy i
wspólne zadania zespołowe
Mianowanie na Bojowicza!
Dużo śmiechu i zabawy!
Wykonywanie flagi półkolonii w formie
XXXL! – wielkopowierzchniowe Graffiti
Ustalenie znaków przywitania!
Poznaj sekretny zestaw gestów.
Ahoj Przygodo!
Tworzymy przewodnik i kodeks
super Bojowicza !!
Fun games – nowe zabawy zespołowe –
kubeczki, piłeczki, balony, karteczki, kuleczki
– kreacja na całego!
Szalone gry i zabawy balonowe
Wykonasz zespołową misję specjalną
Gra terenowa – sprawdź swoją sprawność,
szybkość i orientację

Dzień 2 - Obieżyświat
Co dziś będzie do zdobycia? Przygodowy zestaw Obieżyświata! Odkrywaj, baw się i zdobywaj nowe
umiejętności. Tego dnia wszystko jest do zdobycia. Obieżyświat – tak będziesz mógł się nazywać po
całodziennych zajęciach.
Wraz ze swoją grupą podejmij wyzwanie i weź udział w emocjonującej grze terenowej. Wykażcie się zmysłem
orientacji w terenie i logicznego myślenia. Pokażcie, że potraficie działać zespołowo, rozwiązując zagadki,
szyfry i wykonując zadania.
Budowanie Bazy Obieżyświata – misja tworzenia bazy ekscytuje każdego
Zbuduj własny szałas i odleć razem z przyjaciółmi w świat fantazji!
Projektowanie własnego kamuflażu leśnego.
Szyfrowanie map – ukryjcie z grupą swój własny skarb! Wyrusz w pełną przygód wyprawę po tajemniczy
skarb. Aby dotrzeć do skarbu, rozwiąż wszystkie zagadki, które przygotowała dla Ciebie „Wyrocznia”.
Park Linowy – przygoda na wysokości (od 1,4 metra wzrostu uczestnika)
Zabawy w szalonego chowanego – nowe reguły i niesamowite kryjówki

Dzień 3 - Naukowiec
Jeżeli jeszcze nie słyszałeś o Crazy Laboratory to
najwyższy czas poczuć na własnej skórze
niesamowite Eksperymenty.
Dzień Naukowca to szalone doświadczenia, które
uczą i bawią. Będziesz odkrywać sekrety fizyki,
chemii i kreatywnej zabawy.
Eksperymenty z baniek – Bańki mydlane XXXL–
zamykanie kolorów tęczy w magicznych, błyszczących
bańkach mydlanych o porażających rozmiarach
Wybuchowy wulkan – oddzielanie ciał stałych od
roztworów, niepękające balony, atrament duchów
Warsztaty z pierwszej pomocy - naucz się jak
prawidłowo udzielić pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej w wypadku.
Warsztaty mydlarskie – poznasz historie skrywane w
małych mydełkach, a przede wszystkim sam
stworzysz swoje unikatowe mydełko o wybranym
kształcie, kolorze zapachu i z wyjątkowymi
dodatkami w środku !

Dzień 4 Zdolniacha
Dziś stawiamy na artystyczne dzieła sztuki!
Nauczysz się w prosty sposób
wykorzystywać zdolności manualne i
rozruszasz się w rytm muzyki. Wrócisz z
największym zestawem pamiątek
wakacyjnych, którym obdarujesz całą
rodzinę!
Malowanie kamieni – hit wakacyjnych
pamiątek, stwórz własne wspomnienie z
wakacji
Warsztat „Kolorowe szaleństwo” –
tworzenie własnych obrazków, kolorowych
pocztówek i zachwycających ozdób
Morskie szaleństwa na plaży – aktywne
plażowanie
Konkurs budowli z piasku!
Zabawy tańcem - interpretacja muzyki /
uczucia / ekspresja
Rytmika / muzyka - świadomość ciała i
koordynacja
Jumpcity - prawdziwe królestwo
trampolin. Tutaj każdy może poczuć radość
unoszenia się w powietrzu. Chcecie
spróbować?

Dzień 5 - Mistrz
Na ten dzień czekamy z niecierpliwością! To podsumowanie i uwieńczenie wakacyjnej przygody.
Dziś może wydarzyć się wszystko!
Zdobądź tytuł mistrza w szalonych konkurencjach pełnych śmiechu! Biegnij, skacz, turlaj się i uważaj bo śmiech
może zaatakować Cię w każdej konkurencji! Rywalizacja tylko w duchu fair play! Tutaj wszyscy są wygrani!
Zabawa w „rzut” - balonem z wodą do celu.
Skakanka 5XL – pobijamy wakacyjny rekord skoków
Skakanka Szczur – kto pokona Szczura?
Baloniada – czyli nasza wakacyjna tradycja: siatkówka, w której, zamiast piłki, w powietrzu latają balony z
wodą
Zabawy z piłką – sprawność, koordynacja połączone w wspólną zabawą!
Sportowy tor przeszkód – zwinność będzie tu kluczowa!
Zakończenie Półkolonii - pokonaj Runmageddon KIDS ! Gwarantowany ubaw po pachy i szeroki uśmiech - na
dzieci czeka trasa o długości około 1 km, a na niej 10 przeszkód!

Przykładowy program dnia
Każdego poranka po przyjeździe na ośrodek zaczynamy dzień od radosnych
Powitaków – czyli aktywności na świeżym powietrzu na wesoło, na żarty,
na śmiesznie!
Rozkręcimy Cię do rozpoczęcia aktywnego dnia!
Codziennie 2 posiłki - obiad i podwieczorek
Zdobywanie odznak za udział w Warsztatach i dyplom Bojowicza!
Przykładowy program dnia:
8:00 – 8:30 przekazanie dzieci pod opiekę instruktorów
8:30 – 10:00 zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu
10:00 – 10:30 II śniadanie (prowiant we własnym zakresie)
10:30 – 13:00 zajęcia dodatkowe na terenie Gdyni
13:00 – 13:30 obiad
13:30 – 14:00 zajęcia programowe
14:00 – 15:30 zajęcia na basenie
16:00 – 16:30 podwieczorek
16:30 odbiór dzieci
Podręczny plecaczek:
Dla bezpieczeństwa i wygody uczestników radzimy spakować:
II śniadanie (kanapka, owoc/batonik, woda niegazowana)
Strój kąpielowy, czepek, okularki, ręcznik, klapki, żel pod prysznic
Nakrycie głowy i kurtka/bluza w razie niepogody
Buty sportowe na salę sportową
Legitymację szkolną, Bilet
Pieniążki na drobne wydatki ☺

Cena półkolonii – 630 zł
 580 zł / turnus – dla dzieci uczestniczących w nauce pływania w Boja Sport
 145 zł / dzień – w przypadku uczestniczenia dziecka w pojedynczych dniach (jeśli
będą wolne miejsca)
 Przy zgłoszeniu rodzeństwa 580 zł / osobę

Cena zawiera:
 Pełną realizację programu łączącego zajęcia pływackie oraz program dodatkowy na
terenie Gdyni
 Bilety wstępu na dodatkowe atrakcje
 Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia programów
 Wyżywienie (obiad, podwieczorek)
 Opiekę wychowawców i instruktorów
 Ubezpieczenie NNW
 Nagrody niespodzianki

Zgłoszenie dziecka
Aby zapisać dziecko na nasze
półkolonie prosimy o kontakt
telefoniczny lub mailowy:
e – mail: biuro@bojasport.pl

tel. Piotr: 535 939 515
W przeciągu tygodnia od zgłoszenia
należy wpłacić zaliczkę oraz odesłać
skan uzupełnionej karty
kwalifikacyjnej
Warunkiem rezerwacji miejsca na
półkolonii jest wpłata pierwszej raty
w wysokości 250 zł.
Drugą ratę w wysokości 380 zł
należy uiścić do 30.06.2021 r.

Ilość miejsc ograniczona – liczy się kolejność
zaksięgowanych wpłat!!!
Dane do przelewu: Boja Piotr Gralak
Numer konta: 82 1140 2004 0000 3102 7713 1524
Tytuł: imię i nazwisko uczestnika, nazwa obozu.
Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z realizacji turnusu,
jeżeli nie uzbiera się minimum 10 uczestników.

Do zobaczenia   

