
PÓŁKOLONIE PŁYWACKIE – LATO 2019 – Park Kasprowicza  

1. Organizator 

EDU-SPORT Edukacja i Sport Krzysztof Kaczała, os. Piastowskie 57/84, 61-156 Poznań, NIP 782-217-76-04 REGON 301203256  

2. Miejsce półkolonii: Pływalnia letnia POSiR - Park Kasprowicza  

3. Termin (wpisać termin):  

4. Wiek uczestników: 6 - 12 lat  

5. Warunki: 
4  wyżywienie – obiad (zupa + drugie danie);  
4  ubezpieczenie NW;  
4  opieka wykwalifikowanej kadry opiekuńczo-wychowawczej oraz instruktorów pływania.    

6. Pobyt uczestników – ramowy plan dnia: 
 4  07:30 do 08:15 – przyprowadzenie uczestników półkolonii; 

  4  08:15 do 09:00 – zajęcia zorganizowane; 
	4  09:00 do 12:00 – blok basenowy; 	

	4  12:00 do 15:00 – zajęcia zorganizowane, obiad; 	

	4  15:00 do 16:00 – odbiór uczestników półkolonii.    

7. Niezbędne wyposażenie: 	
4  strój sportowy, obuwie sportowe; 	
4  strój kąpielowy, klapki, ręcznik kąpielowy, przybory do mycia;  
4  odpowiedni strój na wycieczki i zabawy poza terenem Pływalni.    

8. Warsztaty sportowe i kulturalno-oświatowe przewidziane w planie półkolonii:  
4  blok basenowy (nauka i doskonalenie pływania, zabawa);  
4  gry i zabawy integracyjne/sportowe; 
4  zajęcia artystyczne; 
4  tropiki w miesicie - wycieczka do Poznańskiej Palmiarni;  	

4  zajęcia kulturalno – oświatowe: filmoteka „ Cała Polska Czyta Dzieciom” -  czytanie ciekawych pozycji książkowych. 

9. Obowiązki rodziców/opiekunów 	

1) dokładne wypełnienie i podpisanie dokumentów; 	

2) uiszczenie opłaty i dostarczenie wszystkich dokumentów do biura Fregaty Swimming;  
3) Zapoznanie się i akceptacja regulaminów.  	

	

UWAGA! W przypadku niedopełnienia formalności (w/w pkt.) dziecko nie może uczestniczyć w półkoloniach.  

 

 



UMOWA (ZGŁOSZENIE)  	

Wniosek rodziców/opiekunów o skierowanie dziecka na półkolonie pływackie – Lato 2019  

Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................................................................................................ 

Data urodzenia ............................................................ 

PESEL............................................................................................................................ 

Adres zamieszkania .................................................................................................................................................................................. 

Telefon rodziców/opiekunów.............................................................. 
e-mail................................................................................................  	

Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości 310,00 zł. Znane są mi warunki zgłoszenia dziecka na 

półkolonie i w pełni je akceptuję. Zobowiązuję się do uiszczenia dodatkowych opłat za opiekę nad dzieckiem po godzinie 16:00 

(patrz regulamin).  

 ___________________________________________               _________________________________________________  

             EDU-SPORT                                                                                                 data, podpis rodzica/opiekuna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


