WAKACJE FREESTYLE
stacjonarne zajęcia sportowo-rekreacyjne
PRUDNIK 2021
TERMIN: 12.07.2021 – 16.07.2021r.
MIEJSCA ZAJĘĆ: Dębowiec, Prudnik, Głuchołazy / Krapkowice /Opole
WIEK UCZESTNIKÓW: dzieci od 8 lat oraz młodzież
ILOŚĆ MIEJSC: 23
Cena: 600 zł
PROGRAM ZAJĘĆ
Podstawowym założeniem oferty dla dzieci jest aktywne spędzanie wolnego czasu w
okresie wakacji. Proponujemy formę jednodniowych zajęć w grupach 6- 8 osobowych bądź
wspólnych wyjazdów. Aktywne zajęcia sportowo-rekreacyjnych urozmaicą czas letni, będą
świetną okazją do integracji społecznej oraz nauką prawidłowych relacji międzyludzkich.
Nasze zajęcia odbędą się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:45 – 16:00
W programie m.in.:
- zajęcia z wykorzystaniem rowerów (4 dni w tyg)
- zabawy wodne oraz basen
- zajęcia z łucznictwa
- wędrówki górskie
- elementy mini- survivalu
- I pomoc przedmedyczna
- gry i zabawy sportowo-rekreacyjne
- gry i zabawy „podwórkowe”, planszowe
- elementy zespołowych gier sportowych
- ognisko z pieczeniem kiełbasek
- i inne
Wszystkie planowane zajęcia będziemy realizować w sprzyjających warunkach
atmosferycznych, natomiast w przypadku pogody deszczowej zaplanowane są zajęcia
alternatywne i dodatkowe atrakcje.
Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest podstawowa umiejętność jazdy na
rowerze.

MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA
Zajęcia odbywać się będą w miejscowości Dębowiec i jej okolicach, np. w Prudniku,
jak również w Głuchołazach. W przypadku niepogody „odwiedzimy” także Krapkowice.
Przewidywany czas realizacji: 12.07.2021 – 16.07.2021r.

WYŻYWIENIE
Każdy uczestnik otrzymuje lunch pakiet (bułka/drożdżówka, herbata). Każdego dnia
obiad (4dni) bądź kiełbaska z ogniska. Woda dla uczestnika.

SPRZĘT UCZESTNIKA
Podczas obozu każdy uczestnik musi posiadać własny ROWER oraz KASK
ROWEROWY i ewentualnie pływaczki/rękawki. Pozostały sprzęt niezbędny do realizacji
zajęć zapewnia organizator.

TRANSPORT
Dziecko codziennie dowożone i odbierane przez rodzica na/z miejsce/a zajęć
(Dębowiec) chyba, że program dnia przewiduje inaczej (wcześniejsza informacja do
rodzica). Transport uczestników na trasie: Prudnik – Głuchołazy / Krapkowice/ Opole
zapewnia organizator.

PRZYKŁADOWY PLAN DNIA
8:45 - 9:00 Zbiórka
9:00 -10:35 Pierwszy blok zajęć
10:35 -10:55 Lunch
10:55 -12:10 Drugi blok zajęć
12:10 -13:25 Trzeci blok zajęć
13:25 -14:15 Obiad i przerwa
14:15 -15:45 Czwarty blok zajęć
15:45 -16:00 Koniec zajęć i powrót do domu

CENA ZAWIERA
- realizację programu „Wakacje Freestyle”
- codzienny lunch pakiet, owoce oraz obiad
- woda dla uczestników
- korzystanie ze sprzętu sportowego, rekreacyjnego i wodnego
- transport autokarem
- całodzienną opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogiczno – instruktorskiej
- ubezpieczenie NNW
- pamiątkowe gadżety
- elektroniczną fotorelacje

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Podstawowa umiejętność jazdy na rowerze.
2. Rezerwacja miejsca przez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego
dostępnego w sklepach rowerowych Freestyle Sport: ul Jagiellońska 12 w Prudniku
lub ul. Bolesława Chrobrego w Kędzierzynie Koźlu oraz na stronie
www.trekprudnik.pl
3. Wpłata zaliczki w wysokości 300 zł w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia
rezerwacji miejsca w sklepach rowerowych Freestyle Sport: ul Jagiellońska 12
w Prudniku lub ul. B. Chrobrego w Kędzierzynie Koźlu.
4. Wpłata pozostałych kosztów w terminie do 6 czerwca 2021r.

DODATKOWE INFORMACJE
1. Możliwość przygotowania sprzętu rowerowego na preferencyjnych warunkach dla
uczestników półkolonii w tygodniu przed rozpoczęciem zajęć.
2. Możliwość przewozu roweru do miejsca realizacji zajęć.
3. Możliwość wypożyczenia roweru.
4. Możliwość odwołania Wakacji Freestyle w przypadku frekwencji poniżej 8 osób lub
z przyczyn niezależnych od organizatora (gwarancja zwrotu dokonanych opłat).
5. Wakacje Freestyle zostaną zrealizowane pod warunkiem możliwości zapewnienia
bezpieczeństwa uczestników oraz wobec zakazów ze strony KPRM, MZ, GIS. W
przypadku odwołania naszych zajęć z w/w powodów, wpłacone przez Klienta środki
będą podlegać w całości zwrotowi.
6. Opłaty za udział w proponowanych zajęciach podlegają zwrotowi w przypadku
rezygnacji ze strony Klienta wg następujących zasad:
-do 21 dni przed rozpoczęciem zajęć, potrącone jest 50% ceny;
-od 20 do 10 dni przed rozpoczęciem zajęć, potrącone jest 75% ceny;
-od 9 dnia przed rozpoczęciem do dnia zajęć potrącane jest 100% ceny.

