Projekty współfinansowane z budżetu
gminy Grodzisk Mazowiecki.

Półkolonie sportowo-tenisowe
dla dzieci w wieku 6 -10 lat i 11-14 lat

760 zł/os.
za 5 dni

LIPIEC 2021: 28/06-2/07 ▪ 5-9/07 ▪ 12-16/07 ▪ 19-23/07 ▪ 26-30/07
SIERPIEŃ 2021: 2-6/08 ▪ 9-13/08 ▪ 16-20/08 ▪ 23-27/08

Uwalniamy pozytywną energię :)
Dodatkowe informacje i zgłoszenia:
Akademia Tenisowa Tenis Kozerki ▪ Jowisza 92, Kozerki ▪ 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: 516 171 747 ▪ 22 462 40 20 ▪ e-mail: info@TenisKozerki.pl ▪ www.TenisKozerki.pl

Półkolonie sportowo-tenisowe
dla dzieci w wieku 6 -10 lat i 11-14 lat

Półkolonie sportowo-tenisowe
Dla dzieci i młodzieży które chcą sportowo i aktywnie
spędzić wakacje. Przy okazji programu multisport
zacząć lub kontynuować swoją przygodę z tenisem.

Program ramowy od poniedziałku do piątku:
8:00 – 9:00
9:00 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:30
		
14:30 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 18:00

przywóz dzieci
poranny blok sportowy (2h)
drugie śniadanie
basen, animacje, konkursy, trampolina
obiad
wyciszenie poobiednie, zajęcia
plastyczne
popołudniowy blok sportowy (2h)
podwieczorek
odbiór dzieci

Turnusy
LIPIEC 2021:
28/06-2/07 • 5-9/07 • 12-16/07 • 19-23/07 • 26-30/07
SIERPIEŃ 2021:
2-6/08 • 9-13/08 • 16-20/08 • 23-27/08

Opcja dodatkowa:
zajęcia nauki pływania z instruktorem.
Cena zależna od formuły zajęć.

Cena: 760 zł za 5 dni zajęć od 8:00 do 18:00
od poniedziałku do piątku.
• Warunkiem rezerwacji jest wysłanie zgłoszenia
i wpłata zaliczki.
• Formularz zgłoszenia do pobrania na stronie www
lub w recepcji klubu.
• W przypadku wykupienia większej ilości turnusów
– rabat 10% na każdy kolejny turnus.
• W przypadku rodzeństwa uczęszczającego
na ten sam turnus – rabat 10%.
• Rabaty się nie kumulują.

Aktywności codzienne / świadczenia
• Blok sportowy - 4 godziny dziennie zajęć sportowych
na kortach, boiskach i basenach. Trening tenisowy,
ogólnorozwojowy, multisportowy. Na zakończenie
turnusu – turniej tenisowy z nagrodami.
• Animacje, konkursy, zabawy, basen, trampolina –
aktywne zajęcia na świeżym powietrzu, wprowadzane
elementy rywalizacji indywidualnej i drużynowej,
konkursy sprawnościowe. Zajęcia na basenie
na terenie Akademii Tenisowej Tenis Kozerki,
zjeżdżalnie i zabawy na plaży.
• Posiłki – drugie śniadanie, obiad dwudaniowy,
podwieczorek. Woda niegazowana w ilościach
nielimitowanych.
• Na zakończenie pobytu każde dziecko dostanie
koszulkę sportową i pamiątkowy dyplom.
W przypadku opadów deszczu zajęcia będą
prowadzone w hali tenisowej i/lub w budynku szkolnym
na terenie akademii.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na naszej stronie internetowej
http://www.teniskozerki.pl/index.php/oferta/polkolonie_2021

Dodatkowe informacje i zgłoszenia:
Akademia Tenisowa Tenis Kozerki ▪ Jowisza 92, Kozerki ▪ 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: 516 171 747 ▪ 22 462 40 20 ▪ e-mail: info@TenisKozerki.pl ▪ www.TenisKozerki.pl

