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STOWARZYSZENIE GTW ZAPRASZA NA
LETNI OBÓZ PIŁKARSKI

KIEDY?

18-25 sierpnia 2018 roku (7 dni)

GDZIE?

Miejsce: Podlesice, centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Ośrodek: Zajazd Jurajski, pokoje 2-4osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: cztery posiłki dziennie.

DLA KOGO?

Dzieci w wieku od 4 do 14 lat (podział na grupy wiekowe).

ZAPISY

Wyślij e-mail: d.opoka@gtwgliwice.pl
W tytule wiadomości wpisz "Letni obóz piłkarski"
Karta kwailfikacyjna uczestnika obozu do pobrania:
www.gtwgliwice.pl/obozy-sportowe

PROGRAM OBOZU

PIŁKA NOŻNA
Uczestnicy podczas obozu dwa razy dziennie będą uczestniczyć
w treningach piłkarskich. Zajęcia z techniki, taktyki oraz motoryki, pozwolą
naszym uczestnikom stać się lepszymi zawodnikami. Piłka nożna to
głównie tworzenie drużyny, więc uczestnicy poznają zasady pracy w grupie
oraz „fair play. Na zakończenie obozu zostanie zorganizowany mini turniej
z nagrodami dla wszystkich.
PARK LINOWY ORAZ ZAJĘCIA WSPINACZKOWE
Jura Krakowsko-Częstochowska to raj wspinaczy. Uczestnicy wezmą
udział w zajęciach wspinaczkowych oraz przejdą przez sztuczną ściankę
wspinaczkową znajdującą się obok ośrodka. Zajęcia wspinaczkowe to
doskonała okazja do pokonywania swoich lęków i przełamywania
ograniczeń. Dzieci nauczą się także odpowiedzialności za drugą osobę
podczas współpracy w zespołach dwu-, trzyosobowych.
PIERWSZA POMOC
Uczestnicy nauczą się podstaw pierwszej pomocy, będą wiedzieli jak
udzielić pomocy przy drobnych wypadkach sportowych.
DODATKOWO
- zajęcia integracyjne
- zajęcia survivalove
- wieczorki filmowe
- zajęcia sportowo-rekreacyjne
- wyjście na kąpielisko
- trening mentalny
- trening motoryczny

KOSZT

850 zł za uczestnika
Numer konta: 69 1240 1343 1111 0010 6779 4493
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka - obóz piłkarski
200 zł - bezzwrotna zaliczka płatna do 30.04.2018
650 zł - płatne do 30.07.2018
W RAMACH KOSZTÓW

- transport na miejsce obozu oraz powrót (bus)
- opieka kadry i instruktorów
- wycieczka piesza
- wejście na Park Linowy w Podlesicach
- zajęcia programowe (patrz PROGRAM)
- cztery posiłki dziennie
- nocleg w pokojach 2-4osobowych
- ubezpieczenie NNW
- sprzęt i materiały do zajęć
- płytka ze zdjęciami dla każdego uczestnika
- wyjścia na kąpielisko
- wycieczka do wioski edukacyjnej
- ogniska oraz zajęcia integracyjne
- możliwość korzystania z boisk i zaplecza ośrodka
- pamiątkowa koszulka obozu

