
PÓŁKOLONIE LETNIE W RZESZOWIE 
TURNUS MAKSYMALNIE SPORTOWY 

                           - informacje szczegółowe- 
 

Terminy : 08-12.07.2019 / 05-09.08.2019 / 19-23.08.2019 

 

Miejsce : Rzeszów – SP Nr 10, ul. Dominikańska 4 
Cena : 420 zł 
Wiek uczestników : 6 -12 lat                                                              Ul. Stojałowskiego 8/54, 35-120 Rzeszów 
Godziny zajęć: 7:30 – 16:30                                                                   Nip: 813-296-02-09, Tel. 606-141-330 

Tematyka 
To nowa propozycja w naszej wakacyjnej ofercie dla wszystkich spragnionych ruchu, sportowej 
rywalizacji i adrenaliny. Dla uczestników turnusu maksymalnie sportowego przygotowaliśmy 
codzienną dawkę zajęć sportowych m.in.: park trampolin, crossfit, park linowy czy basen. Nasi młodzi 
sportowcy będą mogli rywalizować ze sobą podczas zespołowych gier sportowych i zawodów,                
a wszystko to oczywiście w duchu fair play. Znakomita zabawa i maksymalne wrażenia 
gwarantowane:) 

Infrastruktura  
Do dyspozycji uczestników w SP NR 10: świetlica z pełnym węzłem sanitarnym, stołówka, stół do tenisa, 
piłkarzyki, sala gimnastyczna, gry edukacyjne, planszowe, xbox kinect, a w niedalekiej odległości kompleks 
boisk „Orlik”. 

Wyżywienie 
• drugie śniadanie 
• dwudaniowy ciepły obiad + kompot 
• woda i owoce 

Program półkolonii 
• wyjście na basen (lub kręgle – w razie niesprzyjających warunków pogodowych)  
• warsztaty rolkowe 
• wyjście do parku trampolin 
• wyjście do parku linowego 
• zajęcia crossfitowe  
• gry i zabawy plenerowe 
• zabawy integracyjne 

Cena obejmuje 
• ubezpieczenie, 
• wyżywienie (II śniadanie, obiad, woda i owoce), 
• opiekę kadry pedagogicznej, 
• zajęcia tematyczne, 
• bilety wstępu, 
• upominek dla każdego uczestnika 

 

 
Zapisy i opłaty 

Aby uczestnik został zakwalifikowany na turnus, należy zapoznać się z regulaminem oraz programem 
półkolonii, dokonać zgłoszenia poprzez formularz na stronie internetowej organizatora 

www.maxisport.com.pl → Lato → Półkolonie, pobrać, wypełnić i dostarczyć kartę uczestnika 
a następnie wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł. Pełnej opłaty należy dokonać najpóźniej na 2 tygodnie 

przed rozpoczęciem danego turnusu. Opłaty można dokonać przelewem na konto organizatora 

Bank Millennium nr rach. 67 1160 2202 0000 0002 1410 4303 
(w opisie proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz który turnus) 

W przypadku zbyt małej ilości uczestników turnus może zostać odwołany a organizator zwraca wtedy 
pełną wpłaconą kwotę. W razie niesprzyjającej pogody, niektóre zajęcia mogą ulec zmianie 

ale na pewno nie stracą na atrakcyjności 
 

! PÓŁKOLONIE ZGŁASZAMY W KURATORIUM OŚWIATY ! 
INFORMACJE NA TEMAT PÓŁKOLONII: 606-141-330 / 691-540-810 

UWAGA RABATY 

10% -  z Kartą Dużej Rodziny 

 5% - za zapisy i wpłaty do 30.04.2019r. 

 5% - za dwa lub więcej turnusów 

 5% - dla rodzeństwa 

 

http://www.maxisport.com.pl/
http://www.maxisport.com.pl/

