SURFERSKA PÓŁKOLONIA
KADYNY 2022
11-15 LIPCA
1-5 SIERPNIA
8-12 SIERPNIA

Dlaczego my?
Wieloletnie doświadczenie, stała kadra,
stali klienci, niepowtarzalny klimat!
Nasze półkolonie są wspaniałym
pomysłem na wakacyjną przygodę z
windsurfingiem i aktywnie spędzonym
czasem na świeżym powietrzu. Jest to
doskonała opcja dla rodziców, którzy
chcą w przyjemny i atrakcyjny sposób
wypełnić czas swoim dzieciom w okresie
wakacyjnym. Nie musisz być
mieszkańcem okolic Kadyn, czy
Tolkmicka, żeby uczestniczyć w naszych
zajęciach. Organizujemy transport z
Elbląga i Braniewa!

Dla kogo?
Półkolonia skierowana jest głównie
do dzieci w wieku 5-14 lat. Każdy
uczestnik półkolonii, niezależnie od
poziomu umiejętności, zostanie
przydzielony do odpowiedniej grupy
szkoleniowej, tak aby nauka była jak
najbardziej efektywna i przyjemna.
Szkolenia odbywają się w małych
grupach, max. do 5 os. na instruktora,
dzięki czemu jest bezpiecznie, efekty
szkolenia są szybkie i pewne, a
uczestnicy zadowoleni. W razie braku
możliwości realizacji zajęć z
windsurfingu wystawiamy vouchery
do wykorzystania lekcji w innym
terminie.

A co poza windsurfingiem?
Gdy jesteśmy na lądzie,
korzystamy z pogody i plaży.
Mnóstwo ruchu, zabawy i
kreatywności, gry zespołowe i
zabawy integracyjne, stand up
paddle (SUP), frisbee,
trickboard, badminton, boule,
rzeźbienie tematyczne,
oryginalne projekty plastyczne
itp. W trakcie półkolonii,
uczestnicy mają zapewnione
wyżywienie, drugie śniadanie
oraz obiad, wodę oraz ciepłą
herbatę.

Ramowy plan dnia
●

8.00 – wyjazd z Elbląga/Braniewa

●

8.30 – 9.00 – powitanie, poranny rozruch

●

9.00 – 11.00 – I grupa zajęcia z windsurfingu;
II grupa gry i zabawy na plaży

●

11.00 – 11.30 – II śniadanie

●

11.30 – 13.30 – II grupa zajęcia z windsurfingu;
I grupa gry i zabawy na plaży

●

13.30 – 14.00 – omówienie nabytych nowych umiejętności

●

14.00 – 15.00 – obiad

●

15.00 – 15.30 – zabawa integracyjna

●

15.30 – wyjazd z Kadyn

●

16.00 – przyjazd do Elbląga/Braniewa

Co w cenie?
●

sprzęt szkoleniowy (deska, żagiel, pianka, kamizelka
asekuracyjna)

●

2 godziny szkolenia z windsurfingu

●

zabawy i gry ruchowe

●

wyżywienie: drugie śniadanie, obiad, woda, ciepła herbata

●

ubezpieczenie NNW

●

●

●

●

Zajęcia alternatywne w razie braku odpowiednich warunków pogodowych tj.
zajęcia na basenie, kino, trampoliny
Opieka: nad uczestnikami czuwać będą opiekunowie, trenerzy, instruktorzy oraz
kierownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wytycznymi
kuratorium oświaty
Upominki z obozu: relacja zdjęciowa, certyfikaty, nagrody dla wyróżnionych
uczestników za ogólną postawę na półkolonii
!! Lekcja windsurfingu dla rodzica !! (lekcję umawiamy w trakcie trwania turnusu)

Cena
• 750 zł – przy wpłacie zadatku (300zł) do 15.04.2022
• 790 zł – przy wpłacie zadatku (300zł) po 15.04.2022
-30 zł na kolejny turnus
-20 zł dla stałych klientów

• 100 zł - koszt transportu Elbląg-Kadyny-Elbląg (dotyczy jeśli dziecko
będzie dojeżdżało z nami z Elbląga)
*Możliwość organizacji transportu z Braniewa

Kontakt
Justyna Kożurno
+48 534 500 360, justyna@soulriders.pl
kontakt@soulriders.pl

DO ZOBACZENIA!

