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PÓŁKOLONIE LATO 2019 - ZAPISY ZAKOŃCZONE
ZAPISY NA PÓŁKOLONIE LATO 2019 - ZAKOŃCZONE . KONTAKT: CENTRUM OBSŁUGI
KLIENTA, TEL. 603 695 884 Uczestnikami zajęć mogą być dzieci wyłącznie w wieku 7-11 lat !
Organizatorem wypoczynku jest Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa
Majewskiego w Drzonkowie. Półkolonia letnia obejmuje 5 turnusów i trwa w terminie od
24.06.2019 do 30.08.2019: Turnus I - 24.06.-5.07.2019 – 10 dni (bez sobót i niedziel), Turnus II 8-19.07.2019 – 10 dni (bez sobót i niedziel), Turnus III - 22.07.-2.08.2019 – 10 dni (bez sobót i
niedziel), Turnus IV - 5-16.08.2019 – 9 dni (bez sobót i niedziel), Turnus V - 19-30.08.2019 – 10 dni
(bez sobót i niedziel), Istnieje możliwość zapisania dziecka na poszczególne tygodnie. Zajęcia
odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. Przyprowadzanie dzieci odbywa się
od godz. 8.30, natomiast odbiór dzieci do godz. 15.00. W programie zajęć na dzieci czekają
między innymi: pływanie, jazda konna na lonży, strzelanie wraz z konkursem strzeleckim,
podstawy szermierki, tenis, tenis stołowy, strefa małego mistrza, zajęcia plastyczne i
edukacyjno-integracyjne, gry i zabawy w sali i na powietrzu, zajęcia pogłębiające wiedzę na temat
Unii Europejskiej. Koszt uczestnictwa w półkolonii: a) Z transportem - 650 zł brutto /osoba/10 dni
(w tym ciepły posiłek: drugie danie + napój, woda bez ograniczeń, obiekty sportowe) b) Bez
transportu - 530 zł brutto/ osoba/10 dni (w tym ciepły posiłek: drugie danie + napój, woda bez
ograniczeń, obiekty sportowe) Koszt dopłaty do wyżywienia dla dzieci z nietolerancją pokarmową
– 20 zł/10 dni. Warunkiem udziału dziecka w półkolonii jest: - zapisanie uczestnika przez
elektroniczny system rezerwacji, - uregulowanie opłaty za półkolonię i dostarczenie dokumentów
w ciągu 7 dni od dnia zapisania dziecka. Spotkanie organizacyjne z rodzicami zawsze odbywa się
pierwszego dnia danego turnusu (poniedziałek), godz. 9.00 sala konferencyjno-sportowa.
Organizatorem wypoczynku jest Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa
Majewskiego w Drzonkowie. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie i załącznikach.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami! Życzymy udanych wakacji i
przyjemnie spędzonego czasu w WOSiR Drzonków!
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