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MKS PARASOL WROCŁAW ZAPRASZA NA PÓŁKOLONIĘ PIŁKARSKĄ ! 

 

Podczas najbliższych wakacji 2022 MKS Parasol przy współpracy z Fundacją Game 

Sport po raz kolejny zapewnia wszystkim dzieciom (nie tylko zawodnikom klubu) 

możliwość aktywnego spędzenia czasu w naszym mieście. 

 

Nasza półkolonia ma charakter treningów piłkarskich. Głównym jej celem jest rozwijanie 

umiejętności piłkarskich Państwa dzieci i promowanie piłki nożnej jako zdrowego trybu 

życia, a nie tylko zagospodarowanie wolnego czasu. Zajęcia piłkarskie będą dostosowane do 

potrzeb i umiejętności oraz poziomu sportowego dzieci. 

 

Poniżej znajdą Państwo szczegóły dotyczące naszej oferty (harmonogram, atrakcje). 

Pragniemy poinformować, że mamy wiele lat doświadczenia w organizacji półkolonii. 

Zawsze bezpieczeństwo i rozwój dzieci są dla nas priorytetem. Liczymy na Państwa 

współpracę. 

 

Treningi oraz zajęcia będą prowadzić wiodący trenerzy Parasola. 

W tym roku naszą bazą będzie Zespół Szkół numer 1 przy ul. Słubickiej 29 - 33 

 

LETNIA PÓŁKOLONIA PIŁKARSKA MKS PARASOL WROCŁAW 2022 

Oferta  dla roczników: 2010,2011,2012,2013,2014, 2015,2016 

I. TURNUS        27.06.-01.07  (poniedziałek – piątek) 

II. TURNUS        04.07-08.07  (poniedziałek – piątek) 

III. TURNUS        11.07-15.07 (poniedziałek – piątek) 

 

IV.       TURNUS       18.07.-22.07 (poniedziałek – piątek) 

 

V.        TURNUS        25.07-29.07 (poniedziałek - piątek) 

Zawodnicy będą dzieleni na grupy ze względu na wiek oraz poziom umiejętności 

sportowych. 

 

1. Miejsce: Wrocław, ul. Słubicka 29 – 33 Zespół Szkół nr 1. 

2. Koszt: 550 zł   (Bony turystycznie nie obowiązują) 

3. Zapisy:  e-mail wiktor.sadowski@parasol.wroclaw.pl. W treści zgłoszenia: Imię, 

Nazwisko i rok urodzenia dziecka, oraz turnus/turnusy na który chcemy go zapisać. 

4. Opłaty 

- Zaliczka:  150zł do 20 czerwca:  przelewem na konto:  61 1140 2004 0000 3302 7512 0412 

(dla dzieci z poza klubu – proszę wpisać imię i nazwisko oraz turnus). 

- pozostała kwota do dnia rozpoczęcia półkolonii musi być na koncie organizatora. 

Karta półkolonijna: po otrzymaniu zgłoszenia dostaną Państwo od nas kartę półkolonii, 

którą należy wypełnić i przynieść w dniu rozpoczęcia półkolonii lub wysłać wcześniej na 

 e-mail: wiktor.sadowski@parasol.wroclaw.pl 
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UWAGA: Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń! 

Program: treningi oraz mecze piłkarskie 2 razy dziennie na boisku lub  w hali sportowej, 

wyżywienie - śniadanie oraz obiad, atrakcje - kino, sala zabaw,  kręgle, zajęcia integracyjne, 

multimedialne oraz edukacyjne (7:30 - 16:30). 

 

Dodatkowe informacje: 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Jacek Narojczyk: tel. 781 015 763 

e-mail: jacek.narojczyk@parasol.wroclaw.pl 

 

ZAPISY: Wiktor Sadowski 508 990 007 

e-mail: wiktor.sadowski@parasol.wroclaw.pl 

 

Gdzie jest zbiórka i jak odbieramy dzieci po zajęciach? 

 

ZBIÓRKA: Wrocław, ul. Słubicka 29 – 33 Zespół Szkół nr 1 od godziny: 7:30 do 8:30 (lub 

później po uzgodnieniu z kierownikiem półkolonii) 

 

ZAKOŃCZENIE DNIA I ODBIÓR DZIECI: 16:00 - 16:30 ze szkoły przy ul. Słubickiej 

29 – 33 (Zespół Szkół numer 1). Odbiór dzieci zawsze najpóźniej do godziny 16:30! 

 

CO ZABRAĆ? Uczestnik (dziecko) zabiera ze sobą na każdy dzień półkolonii: strój 

sportowy, buty zmienne do gry na boisku i ewentualnie w hali, butelkę lub bidon na wodę 

(woda będzie uzupełniana), mały ręcznik. 

 

Ramowy plan dnia: 

Poniżej prezentujemy przykładowy plan dnia, który jest planem ogólnym, ponieważ wiele 

będzie zależeć od pogody, od tego jak chłopcy będą radzić sobie na treningach i jeszcze od 

innych czynników.  

*Zastrzegamy więc, że mogą pojawić się mniejsze lub większe zmiany w harmonogramie. 

Generalnie codziennie będzie jeden lub dwa treningi piłkarskie oraz jedna atrakcja. Rodzaje 

atrakcji będą różne w poszczególnych dniach (mogą pojawić się jeszcze inne atrakcje, 

niewymienione w poniższym planie). 

 

PRZYKŁAD: 

7:30 – 8:15 Zbiórka uczestników półkolonii przy ul. Słubickiej 29 – 33, Zespół Szkół nr 1. 

8:15 – 8:30 Przygotowanie do treningu (przebranie, sprawdzenie obecności i sprzętu) 

8:30 – 10:00 Trening nr 1 

10:00 – 10:15 Czynności organizacyjne (umycie się, przebranie, wyjście na posiłek) 

10:15 – 10:45 Pierwszy posiłek (catering) 

10:45 – 14:00 Atrakcja (kino, sala zabaw, wycieczka, basen, itp.) 

14:00 – 14:30 Drugi posiłek (catering) 

14:30 – 16:00 Trening nr 2 

16:00 – 16:30 Odbiór dzieci ze Szkoły przy ul. Słubickiej. 
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Wyciąg z regulamin półkolonii. 

1. Półkolonie organizują i prowadzą trenerzy MKS Parasol pod nadzorem we współpracy z 

Fundacją Game Sport Wrocław. 

2. Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest wypełnienie karty uczestnika i udzielenie zgód 

rodzica (opiekuna prawnego) do udziału w półkolonii, a także opłata w wysokości 550 zł za 

turnus. 

3.  Zajęcia piłkarskie odbywają się na boisku przy Zespole Szkół nr 1 ul. Słubicka 29 - 33 lub 

na stadionie MKS Parasol przy ul. Lotniczej 72. 

4.  W razie załamania pogody (deszcze) zajęcia sportowe zostaną przeniesione do sali w 

szkole. 

5. MKS Parasol oraz Fundacja Game Sport jako organizator zastrzega sobie prawo do 

usunięcia uczestnika z półkolonii piłkarskiej z ważnych powodów takich jak: brak dyscypliny 

i zagrażanie bezpieczeństwa innym uczestnikom, problemy zdrowotne. 

6. MKS Parasol oraz Fundacja Game Sport jako organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

przyjęcia lub odmowy przyjęcia zawodnika (dziecka) na półkolonie piłkarską kierując się 

własnymi kryteriami. 

7. Uczestnicy półkolonii są ubezpieczeni. 

8. MKS Parasol oraz Fundacja Game Sport zastrzega sobie prawo do zmian w 

harmonogramie półkolonii. 

9. Trenerzy podczas półkolonii będą przestrzegać aktualnych zasad i obostrzeń związanych z 

zagrożeniem epidemicznym. 

 

 

 


