LETNIE WARSZTATY DLA DZIECI 2021
SPORT&PRZYGODA
Program letnich warsztatów obejmuje:
▪

WARSZTATY sportowe i edukacyjne:
- zajęcia sprawnościowe na torze przeszkód KIDS

Termin warsztatów:

- gry i zabawy terenowe las/plaża

I 19.07 - 23.07. 2021 wiek: 5 -14 lat

- zajęcia z ratownictwa wodnego

II 26.07 - 30.07. 2021 wiek: 5 -14 lat

- Joga KIDS

Miejsce:

- warsztaty z uważności i medytacji - Mindufulness for KIDS

▪

Adventure Park Kolibki Gdynia

Cena:
▪ 650 zł turnus
▪

600 zł turnus / zniżki dla rodzeństw oraz
osób korzystających z dwóch turnusów

Zgłoszenia oraz szczegóły:
▪
▪

E-mail: info@complexsports.pl
Tel.: 880 093 226 Małgosia / 509 767 572 Ania

▪
▪

https://www.facebook.com/complexsportskids/
https://www.facebook.com/JuniorLifeguardsPL/

- warsztaty pierwszej pomocy
▪

PAKIET ATRAKJCI:
- Park linowy Kolibki, ścianka wspinaczkowa, dmuchane zamki,
wodna zjeżdżalnia Kolibki, ognisko i inne

▪

od poniedziałku do piątku zapewnimy Waszym pociechom dużą dawkę sportu, nauki
i zabawy!

Oferta warsztatów obejmuje:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

opiekę wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów
Complexsports KIDS oraz Junior Lifeguards Gdynia
opieka od godz. 7:30 do godz. 16:30
udział w warsztatach sportowych i edukacyjnych
pakiet atrakcji
wyżywienie [obiady oraz napoje]
upominki dla uczestników

HARMONOGRAM
PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

7:30 –9:00 – zbiórka Adventure Park Kolibki
9:00 -12:00 – ZAJĘCIA SPRAWNOŚCIOWE – TOR PRZESZKÓD KIDS
13:00 -14:00 – obiad
14:00 -16:00- ŚREDI PARK LINOWY / ŚCIANKA WSPINACZKOWA
16:30 – zakończenie i odbiór dzieci

7:30 – 9:00 – zbiórka Adventure Park Kolibki
9:00 -12:00 – SPRAWNOŚC I ZABAWY NA PLAŻY
13:00 -14:00 – obiad
14:00 - 16:00- WODNA ZJEŻDŻALNIA KOLIBKI/ DOMKI NA DRZEWIE
16:30 – zakończenie i odbiór dzieci

WTOREK

PIĄTEK

7:30 – 9:00 – zbiórka Adventure Park Kolibki
9:00 -12:00 – RATOWNICTWO WODNE I PIERWSZA POMOC NA PLAŻY
13:00 -14:00 – obiad
14:00-16:00- WODNA ZJEŻDŻALNIA KOLIBKI / MINI PARK
16:30 – zakończenie i odbiór dzieci

7:30 – 9:00 – zbiórka Adventure Park Kolibki
9:00 -12:00 - TOR PRZESZKÓD KIDS mini zawody
13:00 -14:00 – obiad
14:00 - 16:00- OGNISKO I SZUKANIE SKARBU
16:30 – z zakończenie i odbiór dzieci

ŚRODA
7:30 – 9:00 – zbiórka Adventure Park Kolibki
9:00 -12:00 – PODCHODY PRZYGODY
13:00 -14:00 – obiad
14:00 -16:00- JOGA + MINDFULNESS KIDS
16:30 – zakończenie i odbiór dzieci

REGULAMIN
1.

Oferta letnich warsztatów dla dzieci organizowanych przez firmę Complexsports KIDS oraz Junior Lifeguards PL skierowana jest do dzieci w wieku 5 – 14 lat.

2.

Termin warsztatów:
I 19.07.2021 - 23.07.2021
II 26.07.2021 –30.07.2021

3.

Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest:
▪

wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: info@complexsports.pl lub wiadomością sms 880 093 226/ / 509 767 572 zatytułowanego – warsztaty letnie dla dzieci 2021
Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko oraz PESEL dziecka potrzebny do ubezpieczenia

▪

wpłacenie zadatku w wysokości 130 zł do dnia 12.06.2021 na numer rachunku bankowego : Idea Bank 81 1950 0001 2006 9658 6419 0002

▪

koszt pięciodniowego udziału dziecka w warsztatach wynosi 650 zł / 600 zł dla rodzeństw i na dwa turnusy

▪

zadatek w wysokości 130 zł nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość zwrotu zadatku w uzasadnionych przypadkach, po zapewnieniu innej osoby na swoje
miejsce

▪

uiszczenie opłaty końcowej w pierwszy dzień zajęć przy przekazaniu karty uczestnika

▪

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 - pierwszy blog zajęć rozpoczyna się o godzinie 9:00.
5. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
6. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu lub odbioru przez inną osobę rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.
7. Uczestnik warsztatów jest zobowiązany do:
▪

wypełniania poleceń trenera i opiekunów

▪

przestrzegania zasad higieny osobistej i dezynfekcji

▪

przestrzegania ramowego harmonogramu dnia

▪

przestrzegania zasad poruszania się po drogach, regulaminu kąpieliska oraz regulaminu Adventure Park Kolibki

8.

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

9.

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

10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas warsztatów 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 letnich warsztatach dla dzieci jest przestrzeganie niniejszego regulaminu.

………………………………………………………………
Czytelny podpis opiekuna prawnego

