
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w półkoloniach 

organizowanych przez Klub Sportowy ORIENT. 

TERMIN: 20-24.01.2020r. 

Półkolonie odbywają się od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-16:00 w 

sali treningowej KS ORIENT, Jagiellończycy, Częstochowa oraz na 

świeżym powietrzu.  

Cena: 360 zł (zadatek płatny do 10.01.2020 r. w wysokości 160,00zł – w 

przypadku rezygnacji zadatek nie podlega zwrotowi, pozostała kwota 

200,00zł płatna najpóźniej w pierwszym dniu półkolonii.) 

Atrakcje: 

- treningi sportowe ogólnorozwojowe 

- zabawy rozwijające dziecięcą wyobraźnię 

- treningi taekwondo 

- wyjścia na lodowisko/ do Magicznej Krainy/na kręgle/warsztaty 

kulinarne/planetarium/ inne 

- spacery 

- zajęcia artystyczne 

- warsztaty na temat bezpieczeństwa podczas ferii 

- turnieje i konkursy sportowe 

- warsztaty promujące zasadę fair play 

- zapewniamy bilety MPK dla uczestników 

Uczestnicy: dzieci w wieku od 5 do 11 lat, w półkoloniach udział mogą 

brać wszyscy, nie tylko członkowie klubu 

Wymagania: wypełniona karta półkolonijna oddana do 10.01.2020 r.- 

dokumenty dostępne do pobrania na stronie internetowej klubu – 

www.ksorient.pl 

 

Wyżywienie: w cenę wliczone są posiłki: drugie śniadanie oraz obiad + 

napój / codziennie 

Każdorazowo, dzieci powinny mieć ze sobą: 

- strój treningowy (strój klubowy lub inny sportowy- koszulka z krótkim 

rękawem i długie spodnie dresowe) 

- ubranie do pobrudzenia (inne niż to w, którym dziecko jest 

przyprowadzone na zajęcia) 

- wodę niegazowaną do picia – obowiązkowo + napój – dodatkowo 

- odpowiednie obuwie nieprzemakalne 

- ciepły ubiór na wyjścia (zimowa kurtka, szalik, czapka, rękawiczki) 

- mały plecak, do którego będą mogły zabrać najpotrzebniejsze rzeczy 

podczas wycieczek 

- jeśli dziecko ma ze sobą pieniądze na drobne wydatki, prosimy, aby 

pakować je do portfelika 

- legitymację szkolną 

Prosimy, aby wszystkie rzeczy dzieci były podpisane: inicjałami lub pełnym 

imieniem i nazwiskiem dziecka; oraz aby były spakowane w podpisany 

plecak lub torbę. 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z 

organizatorem: Zbigniewem Pawlakiem, tel. 505 074 423, 

 

Osobą bezpośrednio prowadzącą zajęcia będzie instruktorka:  

Monika Cieślik, tel. 535 082 841 

Półkolonie zarejestrowane będą w Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz 

Ministerstwie Edukacji. 

Półkolonie organizowane są przez Klub Sportowy ORIENT przy 

współudziale Urzędu Miasta Częstochowy. 


