
  
Miejsce: Ośrodek Sportowy OLIMP, Żelistrzewo, ul. Pucka 45. Teren w pełni bezpieczny i ogrodzony.

Termin  kolonii:  20 sierpnia 2017 (wyjazd w godz. porannych) – 26 sierpnia 2017 (odbiór dzieci w Żelistrzewie, od godz. 
10.00 dzień integracyjny w rodzinami! wspólny grill, celebrowanie lata, ceremonia dyplomowa)

Grupy wiekowe: 7-12 lat, (dziewczynki i chłopcy urodzeni w latach 2008-2010 oraz 2005-2007) 

Zakwaterowanie:  Ośrodek OLIMP, pokoje 3-5 osobowe, natryski i WC na korytarzu oraz w pokojach, dodatkowo obszerna 
szatnia z WC 

Opieka i edukacja:  Wysoko wykwali�kowana kadra szkoleniowo – pedagogiczna Stowarzyszenia Inicjatywa ARKA Gdynia,

Wyżywienie:  Stołówka na terenie ośrodka, 3 posiłki każdego dnia z menu ustalonym z trenerami i pedagogami oraz 
nieograniczona ilość  wody mineralnej oraz owoców dla każdego dziecka.

Obiekty:  Boisko piłkarskie z wysokiej jakości pełnowymiarową płytą boiska o naturalnym podłożu trawiastym 
 Dwa bardzo dobrej jakości boiska rekreacyjne o naturalnej nawierzchni trawiastej  Boisko do siatkówki 
plażowej i zabaw piaskowych  Sala do gier i zabaw świetlicowych – piłkarzyki, dart, tenis stołowy, TV 
 Mini ZOO na miejscu, ognisko, labirynt do zabaw dziecięcych, mini zamek warowny, mini tyrolka,

Ubezpieczenie:  Wszyscy uczestnicy ubezpieczeni są w systemie NNW przez 24 h/dobę oraz na czas podróży,

Plan kolonii obejmuje:  udział w zajęciach sportowych o akcencie ogólno – ruchowym,
   udział w zajęciach rekreacyjnych na nadmorskiej plaży – alternatywnie w obiektach zadaszonych,
   zajęcia edukacyjne z zakresu higieny, żywienia, geogra�i, historii, współpracy w zespole, 

ponadto konkurs czystości oraz inne,
  wycieczkę autokarową na północne Kaszuby – całodniowa,
  wycieczkę na Zamek Króla Jana III Sobieskiego,
  gry i zabawy oraz dzień naukowy w Osadzie Łowców Fok w Rzucewie,
   chrzest „Młodego Śledzia” w wodach Zatoki Puckiej, pamiątkowe koszulki i dyplomy dla wszystkich,
  uśmiech każdego dnia!

Koszt kolonii: 1080,00 PLN  (jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych)
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UWAGA! WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST WYPELNIENIE PRZEZ RODZICÓW I LEKARZA KARTY KWALIFIKACYJNEJ

ZGODA  RODZICÓW  NA  WYJAZD  DZIECKA  NA  KOLONIE
(decyzję proszę zaznaczyć kółkiem oraz dostarczyć do SI „ARKA” Gdynia, Stadion Rugby, ul. Górskiego 10/4)

TAK                                 NIE 

Dane uczestnika: Imię i nazwisko: 

 Data urodzenia

 PESEL dziecka

 Telefon kontaktowy do rodziców:

W celu wystawienia faktury VAT dla rodzica lub zakładu pracy proszę poniżej podać niezbędne i precyzyjne dane:

Nazwa �rmy / imię i nazwisko osoby:

Adres:  Ulica i numer: 

  Miejscowość:

  Kod pocztowy:

  NIP:  (czytelne podpisy rodziców 
lub opiekunów prawnych dziecka)

FOLDER  INFORMACYJNY

KOLONIE SPORTOWE 
Z ARKĄ GDYNIA 2017 !

ŻELISTRZEWO – LATO 2017



Stowarzyszenie Inicjatywa ARKA, 
ul. Olimpijska 5, 81-538 Gdynia
Biuro Sekcji Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży
Narodowy Stadion Rugby, ul. Górskiego 10, pok. 4, Gdynia
Kierownik Kolonii – Tomasz Janiak 502 815 847
Koordynator ds. pedagogicznych – Tomasz Kożuchowski 508 528 844
NIP 5862117808, REGON 192989980
BANK P.K.O. BP /O Gdynia 62144010260000000004022661
kontakt: kolonie@si-arka.gdynia.pl


