
 



LETNIA AKADEMIA COMPLEXSPORTS KIDS 2018 

 
Zapraszamy do skorzystania z oferty sportowych półkolonii-pływnie.rower.bieg.fun! organizowanych na terenie trójmiasta przez 

trenerów CompleXsports. Letnia Akademia Complexsports to atrakcyjne sportowe półkolonie, bazujące na nowym autorskim programie 

skierowanym do dzieci i młodzieży od piątego roku życia. Od poniedziałku do piątku zapewnimy Waszym pociechom dużą dawkę sportu, 

nauki i zabawy! 

Terminy turnusów:     Miejsce:       Cena: 

I    06.08 - 10.08.2018     Kryta Pływalnia Witomino ul. Stawna 4/6, Gdynia   450 zł /turnus  lub 120 zł/ dzień 

                            

Oferta obejmuje:  

▪ opiekę wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów [od godz. 7:30 do godz. 16:30] 

▪ sportowe, kreatywne oraz edukacyjne atrakcje  

▪ wyżywienie [obiady, przekąski, napoje] 

▪ ubezpieczenie NNW 

▪ dużo pasji i zaangażowania trenerów prowadzących  

 

Program Akademii obejmuje:  

▪ zajęcia na basenie  

▪ zajęcia sportowe na plaży 

▪ wycieczki rowerowe 

▪ Gry i zabawy terenowe 

▪ warsztaty kulinarne [Slow Cafe Gdynia] 

▪ warsztaty kreatywne [scrapbooking itp] 

▪ sportowe i edukacyjne atrakcje: Jumpcity, Experyment, Aquapark Sopot 

 

Zgłoszenia oraz szczegóły:  
▪ E-mail: info@complexsports.pl  

▪ Tel.: 880 093 226   

▪ www.complexsports.pl 

▪ https://www.facebook.com/akademiacomplexsportskids/      

http://www.complexsports.pl/


REGULAMIN 
1. Oferta kreatywnych półkolonii sportowych organizowanych przez firmę Complexsports skierowana jest do dzieci w wieku  5 – 12 lat. 

2. Terminy półkolonii:  

I   06.08.2018 - 10.08.2018 r. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w półkoniach jest: 

▪ wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: info@complexsports.pl zatytułowanego – Półkolonie letnie 2018 

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko oraz PESEL dziecka wraz z wybranym terminem turnusu. 

▪ wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł w dzień wysłania zgłoszenia oraz wpłacenie pozostałej kwoty do dnia: 

Turnus I - 25.07.2018 r. 

konto: Idea Bank  81 1950 0001 2006 9658 6419 0002 

▪ koszt pięciodniowego  udziału dziecka w półkoloniach wynosi 450 zł [pojedynczy dzień 120 zł] 

▪ zadatek w wysokości 100 zł nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość zwrotu zadatku w uzasadnionych przypadkach, po zapewnieniu innej osoby na swoje miejsce 

▪ wypełnienie karty uczestnika, otrzymanej w mailu i dostarczenie jej najpóźniej w pierwszym dniu turnusu 

▪ liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenie zadatku/pełnej kwoty w wyznaczonym terminie 

4. Uczestnicy półkolonii przebywają po opieką wychowawców od godz. 7:30 do godz. 16:30 

5. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem 

6. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie 

7. Uczestnik półkolonii jest zobowiązany do:  

▪ wypełniania poleceń instruktora, trenera i opiekunów  

▪ przestrzegania ramowego harmonogramu dnia 

▪ przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek w krytej pływalni, w sali gimnastycznej oraz w czasie wyjść poza teren ośrodka 

▪ przestrzegania zasad poruszania się po drogach 

8. Podczas półkolonii obowiązuje posiadanie odpowiedniego obuwia i stroju sportowego, dostosowanego do rodzaju zajęć, pogody, warunków terenowych.  

9.  Za szkody spowodowane przez uczestników półkolonii odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.  

10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych 

uczestników.  

11. Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany programu w trakcie trwania wypoczynku z przyczyn niezależnych od organizatora.  

12.  Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem uczestnictwa w Półkoloniach Zimowych Akademii Complexsports jest przestrzeganie niniejszego regulaminu. 

 
          ……………………………………………………………… 

                                                    czytelny podpis opiekuna prawnego                          

mailto:info@complexsports.pl

