
Zimowe Półkolonie 2018  
w Gminie Kosakowo!!!

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci od 6 do 12 roku życia do udziału w 
półkoloniach, które odbywać się będą w obiektach sportowych Centrum Kosakowo  

Półkolonie to wyjątkowy program dla dzieci  z urozmaiconym programem sportowo-
rekreacyjnym. To mnóstwo śmiechu i radości, ćwiczeń i aktywności fizycznej, zabaw, 

tańca, biegania, pływania, rozgrywek zespołowych. 

Dzięki naszym półkoloniom dzieci mogą spędzić czas bardzo aktywnie, twórczo, 
pożytecznie, a przede wszystkim bezpiecznie. Podczas 5-dniowych turnusów 

stworzymy dzieciom wymarzone ferie! 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Zapewniamy: 

- profesjonalną i rzetelną 

opiekę pedagogów  

- wykwalifikowanych 

instruktorów, 

-  wyżywienie 

- ubezpieczenie NNW 

- przejazdy autokarowe 

- bilety wstępu 

 

W programie półkolonii: 

  

 codzienne zajęcia na pływalni, 

 gry i zabawy na hali sportowej 
  gimnastyka ogólnorozwojowa, 

 wyjazd do Multikina 
 laser tag - paintball laserowy 
 archery tag – strzelanie z 

łuków 
 projekcje filmów animowanych 

 karaoke 
 twórcze zajęcia kreatywnego 

myślenia 
 pobyt w JUMP CITY Rumia 
 zajęcia z tańca współczesnego 
 kurs podstaw ratownictwa   

   CENA za I turnus! 
jeden tydzień - 490 zł 

   jeden dzień -  150 zł 

  

 
Rabaty i Promocje! 

Zniżkę w wysokości 10% 
otrzymują: 

 -rodzeństwa, 

   -w przypadku płatności 
z góry za II turnusy 

 



 

Niezbędnik półkolonisty: 
 

  

Śniadanie - obowiązkowo każde dziecko powinno zjeść pierwsze śniadanie w domu, dzięki 
któremu będzie miało siłę i energię do porannych ćwiczeń. Drugie śniadanie dziecko powinno 

mieć ze sobą. 
  

Co zabrać ze sobą na półkolonię?  
Przede wszystkim dobry humor 

 

Sportową odzież (koszulka i spodenki) umożliwiająca swobodne wykonywanie ćwiczeń. 
Odzież na zmianę, jeśli dziecko się ubrudzi 
Ciepłą kurtkę, czapkę, szalik i rękawiczki 

Chusteczki higieniczne 
Strój kąpielowy, klapki i czepek 

 

 Zmienne obuwie posiadające białą lub kauczukową podeszwę - dzieci nie posiadające 
czystego zmiennego obuwia nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach na hali 

 

 Czego nie zabieramy na półkolonię?  

Urządzeń elektronicznych tj. konsole do gier lub inne zabawki, które mogą rozpraszać uwagę 
zarówno dziecka jak i całej grupy. 
Drogocennych rzeczy i biżuterii 

Dużych kwot pieniężnych 
 
 

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub zniszczone  
 
 

TERMINY!!!  

  

I turnus od 30.01.2018 – 03.02.2018 

II turnus od 06.02.2018 – 10.02.2018  

  

 
Przykładowy plan dnia:  

  

7:00    –  8:30 — przyprowadzenie dzieci przez rodziców, gry i zabawy świetlicowe 

8:30 –  10:30 — I blok zajęć  
10:30 – 12:00   — II blok zajęć  

12:00 – 12:30 — obiad  

12:30 – 14:30 –  III blok zajęć  

14:30 – 16:00 – IV blok zajęć  
16:00 – 17:00 – odbiór dzieci, zajęcia świetlicowe 

 
 
 

 
 

www.lucastour.com.pl        tel. 698043690    kontakt@lucastour.com.pl 
 
 

 

Zajęcia będą odbywały się w grupach maksymalnie 15-osobowych, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -17.00. 

 


