
 PÓŁKOLONIE W TERMACH MALTAŃSKICH – ZIMA 2020
TURNUS I (27.01.2020-31.01.2020)

1. Organizator: 
(pieczęć organizatora)

2. Miejsce półkolonii: Termy Maltańskie ul. Termalna 1, 61-028 Poznań 

3. Termin: 27.01.2020-31.01.2020

4. Wiek uczestników: 6 - 12 lat 

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

6. Pobyt uczestników – ramowy plan dnia: 
07:30 do 08:15 – przyprowadzenie uczestników półkolonii; 
08:15 do 09:00 – zajęcia zorganizowane w salach; 
09:00 do 12:00 – blok basenowy; 
UWAGA! Jeśli rodzic nie przyprowadzi dziecka do godz. 09:00 zobowiązany jest doprowadzić dziecko na 
nieckę basenu i przekazać w ręce wychowawcy osobiście. 
12:00 do 15:00 – zajęcia zorganizowane, obiad; 
15:00 do 16:00 – odbiór uczestników półkolonii. 

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

8. Warsztaty sportowe i kulturalno-oświatowe przewidziane w planie półkolonii: 
blok basenowy (nauka i doskonalenie pływania, zabawa); 
gry i zabawy integracyjne/sportowe; 
zajęcia artystyczne; wyjście do Bramy Poznania;
sala zabaw „Michałek” (http://michalek.poznan.pl/), 
zajęcia Bricks4Kidz, warsztaty plastyczne, filmoteka. 

9. Obowiązki rodziców/opiekunów 

a) Dokładne wypełnienie i podpisanie dokumentów:
- Umowa-zgłoszenie, regulamin półkolonii
- Karta kwalifikacyjna 
- Oświadczenie o samodzielnym opuszczeniu półkolonii
- Oświadczenie o odbiorze dziecka
- Procedura odbioru dziecka 
- Zgoda na wyjście do sali zabaw Michałek - w przypadku dzieci z gr. młodszej (ok. 6-8 lat)
- Zgoda na wyjście do Bramy Poznania
- Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami

 
b) Uiszczenie opłaty i dostarczenie wszystkich dokumentów do biura Szkoły Pływania Fregata Swimming; 
c) Zapoznanie się i akceptacja regulaminów podmiotów zewnętrznych. 

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 – Zima 2020

Imię i nazwisko uczestnika: ........................................................................................................................... 

Data urodzenia uczestnika: .............................................................................................................................. 
PESEL uczestnika:………………………………………………………………………………….…

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

Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości 399,00 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). 

____________________________ 
data, podpis rodzica/opiekuna 


