
Oferta Półkolonii UKS „SIEMASZKA” w Piekarach  

Wakacje 2021 

Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością informujemy, iż w okresie wakacji 2021 Uczniowski Klub Sportowy „SIEMASZKA” we współpracy z Fundacją 

im. ks. Siemaszki organizuje  turnusy Półkolonii dla dzieci  i młodzieży w wieku 6 - 12 lat. Półkolonia odbywać się będzie na 

obiektach OSiR Piekarach,  prowadzona będzie przez instruktorów i opiekunów UKS „ SIEMASZKA”. 

TERMINY 

28.06.2021r. – 02.07.2021r.  

05-09.07.2021r. 12-16.07.2021r.  19-23.07.2021r. 26-30.07.2021r. 

02-06.08.2021r. 09-13.08.2021r.  16-20.08.2021r. 23-27.08.2021r. 

Program* 

9:00-9:30 zbiórka 

9:30-10:15 zajęcia ogólnorozwojowe (zajęcia fitness, ćwiczenia rozciągające) 

10:30-12:00 zajęcia pływackie (nauka i doskonalenia pływania)* 

12:30-13:00 obiad dwudaniowy 

13:15-14:15 zajęcia relaksacyjne (gry planszowe, zajęcia plastyczne) 

14:30-15:30 gry rekreacyjno-sportowe (nauka i doskonalenie elementów technicznych  

w grach zespołowych : piłka nożna , koszykówka, siatkówka, uni-hokej), judo, 

taniec nowoczesny 

15:30-16:00 zakończenie dnia (odbiór dzieci przez rodziców) 

W programie półkolonii planowana jest również: wycieczka piesza do Tyńca. 

*W zależności od aktualnych obostrzeń, dostępność krytej pływalni może ulec zmianie 

Warunki uczestnictwa: 

Zgłoszenie drogą elektroniczną ( siemaszka@fund.pl ) wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 100 zł do 7 dni od przyjęcia 

zgłoszenia  jest potwierdzeniem chęci uczestnictwa w półkolonii.  

Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem planowanego terminu turnusu. 

Numer konta bankowego: Bank Pekao S.A. 56 1240 4432 1111 0010 7675 4868 

W tytule wpłaty prosimy wpisać: Imię i nazwisko dziecka, wybrany termin półkolonii. 

Koszt pojedynczego turnusu 
Zależnie od terminu zgłoszenia oraz wpłaty zaliczki: 

-450 zł (rodzeństwo: koszt za drugie dziecko 420 zł)  Przed 30.04.2021 

-475 zł (rodzeństwo: koszt za drugie dziecko 445 zł)  Przed 31.05.2021 

-500 zł (rodzeństwo: koszt za drugie dziecko 470 zł)  Po 01.06.2021 

Cena zawiera :wycieczkę pieszą do Tyńca,opiekę instruktorską, wynajem hali sportowej, sali fitness, torów pływackich, obiad 

dwudaniowy, materiały do zajęć plastycznych, dostępna bez ograniczeń woda mineralna oraz ubezpieczenie uczestników. 

Zapisy i informacje: 

UKS „SIEMASZKA”, Piekary 2, 32-060 Liszki 

tel.604-783-243, 604-940-607e-mail : siemaszka@fund.pl 

Ilość miejsc ograniczona, o udziale w półkolonii decyduje kolejność zgłoszeń 

mailto:siemaszka@fund.pl

