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Reagując na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną wychodzimy z
ofertą półkolonii z Klubem Judo Panda. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli w
sposób bezpieczny i komfortowy dla rodziców i dzieci spędzić czas z dziećmi,
intensywnie trenować oraz spełniać ich wakacyjne marzenia. Nasze półkolonie to
masa atrakcji, całe nasze zaplecze zostanie przeniesione z obozów na półkolonie. Mało
tego, zamierzamy dodać kolejne atrakcje i wykorzystać wszystkie możliwości. Chcemy
aby mimo trudnej sytuacji dzieci miały swoje wymarzone wakacje, aby w swoim
gronie, pod opieką naszych fantastycznych trenerów i instruktorów spędzić czas na
zabawie oraz nauce.

CO ZAWIERA CENA :
- OPIEKĘ TRENERÓW I
INSTRUKTORÓW
- WYŻYWIENIE (
ŚNIADANIE, OBIAD ORAZ
PODWIECZOREK)
- UBEZPIECZENIE
- TRENINGI JUDO
- WYCIECZKI
- FANTASTYCZNE
ATRAKCJE
- ZABAWY INTEGRACYJNE
I ANIMACJE

P ŁKOLONIJNE ATRAKCJE

TRENING JUDO
Treningi Judo z podziałem na grupy wiekowe i
zaawansowania. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani
trenerzy.

BUMPER BALL
Zabawy i mecze w wielkich dmuchanych piłkach.
Zawodnicy w sposób całkowicie bezpieczny mogą się
przeradzać, odbijać, turlać. Zabawa dostarcza wiele
adrenaliny i radości.

PAINTBALL
Zabawa z karabinami na kulki z farbą. Karabiny są
specjalnie przystosowane dla dzieci, bezbolesne i
proste w obsłudze. Najmłodsi strzelają do celu,
starsi biorą udział w misjach.

ARCHERY TAG
Wojna na łuki ze strzałami zakończonymi pianką lub
gąbką. Zabawa jest całkowicie bezpieczna i możliwa
do rozegrania w sali gimnastycznej.

WOJNY NA NERFY
Pistolety na gąbkowe strzałki, dostarczają dużej ilości
zabawy i adrenaliny. Zabawa jest całkowicie
bezpieczna.

P ŁKOLONIJNE ATRAKCJE

KINO
W ramach półkolonii zorganizujemy dzieciom wyjście
do kina.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Gdy pogoda nie dopisuje lub musimy odpocząć
zabieramy dzieci na zajęcia plastyczne gdzie będą,
malować, kolorować lub przygotowywać specjalne
projekty.

GRY PLANSZOWE
W ramach zajęć świetlicowych zaproponujemy
dzieciom udział w zabawie przy grach planszowych.
Moda na granie na planszy wraca z całą mocną,
dlatego i my idziemy z duchem czasu. Dla bardziej
ambitnych potyczki szachowe.

PARK LINOWY
Zaplanowaliśmy zorganizować dzieciom wyjście na
park linowy.

ZAJĘCIA NA TRAMPOLINIE
Posiadamy specjalistyczne, duże trampoliny, które
na czas półkolonii będą rozstawione na terenie, na
którym będziemy spędzać czas. Nasi trenerzy będą
pilnować dzieci podczas zabawy oraz uczyć jak
prawidłowo skakać.

KRĘGLE
Zabierzemy dzieci do centrum rozrywki gdzie będą
mogły spróbować swoich sił w grze w kręgle.

GRY I ZABAWY TERENOWE
Czas na półkoloniach staramy się zapewnić jak
najbardziej aktywnie. Chcemy aby dzieci ani przez
chwilę nie odczuwały znudzenia. Oprócz ogromnej
ilości atrakcji znajdziemy także czas na ciekawe gry i
zabawy w terenie.

WYCIECZKI
Podczas półkolonii prawie każdego dnia zabierzemy
dzieci w jakieś ciekawe miejsce. Dzięki nam odkryją
nowe rzeczy, na które na co dzień nie mają czasu.
Dodatkowo spędzać go będą w towarzystwie
rówieśników.

INNE ZABAWY
Mimo bardzo bogatej palety zajęć, nasi kreatywni
instruktorzy zawsze dodają coś od siebie, często są to
spontaniczne pomysły, czasem inicjatywy dzieci, które
chętnie wspieramy i organizujemy. Jedno jest pewne,
nie ma czasu na nudę.

JAK PRACUJEMY NA
OBOZIE ?
Poniżej opiszemy kilka podstawowych zasad jakie
panują na naszych obozach i co je wyróżnia na tle
innych ofert.

STAŁA KADRA

W trakcie półkolonii dziećmi zajmują się nasi
trenerzy lub osoby, które jeżdżą z nami na obozy od
lat. Nigdy nie zatrudniamy osób z ogłoszenia,
wszyscy pracownicy to osoby z doświadczeniem.

PODZIAŁ NA GRUPY

Dzieci dzielone są na grupy pod dwoma głównymi
aspektami. Głównym kryterium jest wiek, staramy się
tak organizować grupy aby dzieci czuły się
komfortowo. Drugim kryterium jest zaawansowanie
w Judo. Zależnie od sytuacji epidemiologicznej
będziemy dostosowywać wielkości grup. Planujemy
pracę w niewielkich grupach do 15 osób.

ZNANE MIEJSCE
Półkolonie odbywać się będą w sp nr 2 przy ulicy Orłów
Piastowskich 47. Tam zlokalizowana jest nasza sala
treningowa oraz zaplecze. Atrakcje "wyjazdowe"
odywać się będą na terenie Warszawy.

BEZPIECZE STWO
Bezpieczeństwo to podstawa. Szczególnie w obecnych
czasach. Gwarantujemy, że będziemy dbać o higienę,
zdrowie oraz bezpieczeństwo naszych podopiecznych.
Zależnie od uwczesnej sytuacji dopełnimy wszystkich
starań aby nasi podopieczni mogli w bezpiecznych
warunkach cieszyć się zabwą.

SPRAWY TECHNICZNE

SP 2
Szkoła Podstawowa nr 2, to
placówka z którą współpracujemy
od 9 lat. Mamy tam swoją
specjlaną salę treningową,
zaplecze techniczne oraz dostęp
do sal lekcyjnych, gimnastycznych
oraz boisk, trawników, placów
zabaw. Teren jest ogrodzony i
bezpieczny.

WYŻYWIENIE
Każdy uczestnik otrzyma 3 posiłki :
śniadanie, obiad oraz podwieczorek. Forma
przygotowania posiłków zależy od sytuacji
epidemiologicznej, obiady z pewnością będą
zagwarantowane przez znaną firmę
cateringową. Śniadania i podwieczorki
będziemy szykować dzieciom samodzielnie.

WYŻYWIENIE
Oferta może zmienić się w przypadku
nieprzewidzianych obostrzeń lub rozluźnień
związanych z epidemią. Gwarantujemy
jednak, że nie półkolonie nie stracą na
wartości i dzieci będą miały wypełniony cały
czas.

JAK SIĘ ZAPISAĆ ?
Dzieci uczęszczające na zajęcia do klubu zapisu
dokonują u trenera prowadzącego, poprzez system
sportsmanago, lub poprzez email. Dzieci nie trenujące w
klubie dokonują zapisu poprzez email. Potwiedzeniem
zapisu jest dokonanie wpłaty zaliczki.
Ilość miejsc na każdym turnusie jest ograniczona.

PŁATNOŚCI I ZAPISY
Wpłat na półkolonie dokonujemy przelewem tradycyjnym na konto :
UKS Judo Panda 40 1060 0076 0000 3380 0011 4415 w tytule - składka półkolonie, nr
turnusu oraz imię i nazwisko uczestnika.
Istnieje możliwość wykorzystania wpłat przeznaczonych na obóz w Sielpi na rzecz
półkolonii, taka możliwość istnieje wyłącznie w przypadku odwołania obozu z powodu
epidemii. Osoby które dokonały wpłat na obóz nie muszą opłacać pierwszej raty
półkolonii aby potwierdzić rezerwacje miejsca. Wystarczy deklaracja poprzez email.
Istnieje możliwość uczestnictwa w kilku turnusach - wówczas można otrzymać 10 %
zniżki na każdy kolejny turnus, taki sam rabat przysługuje osobą, które pojadą na obóz
oraz wezmą udział w półkoloniach. Płatności można dokonywać w dwóch ratach :
I rata - 300 zł płatna do 10.05.2020
II rata - 350 zł płatna do 10.06.2020

JAK SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ
01
02

Osobiście na treningach
Telefonicznie
509 122 086 - tr Tomek
692 411 177 - tr Piotr

03

Poprzez system sportsmanago

04

Email : klubjudopanda@gmail.com

Półkolonie letnie
UKS Judo Panda

