
 

 

KARTA PÓŁKOLONII 

czyli co każdy uczestnik powinien wiedzieć 

Lokalizacja: Poznań Piątkowo 

Termin: 14-18.01.2019 

Zbiórka o godz. 8:00 – 8:30, odbiór dzieci: 16:00 – 16:30. 

Zajęcia sportowe odbywają się na ZSP nr 8 (os. Bolesława Śmiałego 107) 

Miejsce zbiórki: os. Bolesława Śmiałego 107 

Kontakt podczas półkolonii: Trener Jakub Czajkowski 517125576  

 

Program: 

W dniach od poniedziałku do piątku zajęcia przebiegają wg schematu: zbiórka, trening, 

drugie śniadanie, atrakcja, obiad, odbiór dzieci. 

8:00 - 10:00 Zajęcia sportowe  

10:00 - 10:30 2. śniadanie 

11:00 - 13:00 Wyjście na atrakcję 

13:30 - 14:15 Obiad 

14:30 - 16:00 Gry i zabawy, warsztaty edukacyjne 

 

Przygotowane atrakcje:  

✓ Poniedziałek: Jump Arena 

✓ Wtorek: Laboratorium Wyobraźni 

✓ Środa: Kino 

✓ Czwartek: Warsztaty zdrowego żywienia 

✓ Piątek: Bowling 

 
W co zaopatrzyć uczestnika Półkolonii: 

✓ Plecaczek  

✓ Strój sportowy (dresy, podkoszulek, pełne obuwie sportowe na przebranie + 

opcjonalnie zapasowy zestaw spodenki i podkoszulek w plecaku) 

✓ Jump Team - prosimy o wypełnienie i przekazanie trenerowi zgody (załączona 

poniżej) oraz skarpetek antypoślizgowych, ewentualnie skarpetki 5 zł płatne na 

miejscu. 

✓ buty sportowe na hale – zwłaszcza na wyjście na kręgle 

✓ Legitymację szkolną 

✓ Uśmiech i zapas pozytywnej energii 😉 



 

REGULAMIN 
 

1. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, niemożność wzięcia udziału 

należy zgłosić u opiekuna grupy.  

2. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy bez wiedzy i zgody 

wychowawcy.  

3. Uczestnik Półkolonii zobowiązany jest:  

a. przestrzegać regulaminu Półkolonii oraz stosować się do poleceń 

wychowawców,  

b. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć, 

c. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie turnusu,  

d. odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych osób,  

e. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dotyczących kąpieli  

i ruchu drogowego,  

f. informować kadrę o każdej chorobie lub złym samopoczuciu,  

g. dbać o higienę i schludny wygląd.  

4. Uczestnik (lub jego Rodzic/Opiekun Prawny) ponosi odpowiedzialność finansową za 

szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na Półkolonii.   

5. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków 

krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania 

regulaminów tych obiektów.  

  



 

OŚWIADCZENIE RODZICA JUMP ARENA 
 

 


