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 Klub Sportowy SPORTWISE 

ul. Gołaśka 7/19; 30-619 Kraków 
REGON: 381630332, NIP: 6793176109 

biuro@sportwise.pl 
WWW.SPORTWISE.PL 

Zapraszamy dzieci w wieku 8-13 lat na  półkolonie sportową   

w  dniach 2-6 sierpień Kraków   
WODNE SZALEŃSTWO Kryspinów 

 

Miejsce : Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ul. plac na Groblach 23  , do dyspozycji 

sala dydaktyczna, stadion lekkoatletyczny, boiska sportowe do gier, sala do tenisa. 

Co zapewniamy : 

1. Opiekę dydaktyczno instruktorską w godz. 7:45-16:15 (małe grupy 10-15 osób) 

2. Wyżywienie : II śniadanie , obiad składający się z dwóch dań, wodę mineralną 

3. Materiały i sprzęt sportowy do zajęć ( nie dotyczy roweru) 

4. Zajęcia programowe : sporty wodne – Zalew Kryspinów – nauka pływania na 

deskach SUP (http://www.eventykryspinow.pl/pl/deski-sup), nauka pływania na 

wakeboardzie (http://www.eventykryspinow.pl/pl/wakepark)  , BAEYRPARK – 

atrakcje na wodzie (http://www.bayerpark.pl/) 

5. Wycieczkę rowerową (środa) – każde dziecko musi posiadać sprawny rower i kask 

6. W przypadku nieodpowiedniej pogody – alternatywa do sportów wodnych: wyjście 

do muzeum, zajęcia edukacyjno sportowe „Garden Arena”, zajęcia w Go Jump/Go 

Kids, zajęcia plastyczne, tenis stołowy, zajęcia na krytej pływalni , warsztaty z 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

7. Transport busem do Kryspinowa 

8. Ubezpieczenie NNW (PZU) 

Szczegółowy plan dnia  

od 7:45 – przychodzimy do budynku MOS, jemy I śniadanie przyniesione ze sobą 

7:45-8:45 – poranny jogging , organizacja wyjścia na zajęcia 

8:45-14:30 – wyjazd nad Zalew Kryspinów na pierwszy blok zajęć - sporty wodne  w 

środę wyjazd na wycieczkę rowerową. W trakcie zajęć ok. godz. 11:00 robimy 

przerwę na II śniadanie. 

14:30 – obiad, relaks 

15:00-16:00 – poobiedni blok zajęć rekreacyjnych na obiektach sportowych MOS  
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16:00-16:15 – zakończenie dnia , odbiór dzieci z ośrodka 

Minimalna liczba dzieci , żeby uruchomić turnus półkolonii to 10 osób !!! 

Maksymalna liczba to 15, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Pierwszeństwo 

zapisów mają członkowie Klubu Sportwise. 

Koszty: całkowity koszt dla dzieci z Klubu Sportwise to 630 zł, dla rodzeństwa 580 zł. 

Koszt dla dzieci spoza Klubu Sportwise (w przypadku wolnych miejsc) to 690 zł, dla 

rodzeństwa 640 zł/os. 

Zgłoszenia należy przesłać na maila: biuro@sportwise.pl 

Termin zgłoszeń upływa 20 czerwca 2021r.  

Warunkiem przyjęcia dziecka na półkolonię jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej i 

przesłanie skanu lub dostarczenie oryginału wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 200 zł 

najpóźniej do dnia 10 lipca. Wpłat dokonujemy na konto Klubu Sportwise – nr konta 

05 1600 1462 1870 5153 8000 0001  z dopiskiem  półkolonia sierpień – imię i 

nazwisko dziecka. 

WAŻNE !!! 

Warunkiem udziału dziecka w półkolonii jest podstawowa umiejętność pływacka 

przynajmniej jednym stylem. 
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