
Zimowa PÓŁKOLONIA Lubin 2021 

I. Organizator formalny: 

Uczniowski Klub Sportowy Piłki Siatkowej, ul. Wyszyńskiego 8, 59-300 Lubin, NIP: 

Tel: 783251025, Mail: cedro.przemyslaw@gmail.com ,www.ukpslubin.com.pl 

II. Kadra szkoleniowa 

Kadra składać się będzie z 3 wykwalifikowanych trenerów – opiekunów  oraz 2 opiekunek. Jeden z 

trenerów będzie z dodatkowymi uprawnieniami kierownika wypoczynku. Każdy z trenerów ma 

również uprawnienia opiekuna wypoczynku. Dodatkowo do organizacji warsztatów tematycznych 

będziemy zapraszali specjalistów z danych dziedzin. 

Adresaci obozu 

Podopieczni klas siatkarskich i 2 grup akademii siatkarskiej. 

III. Cele obozu 

Efektywne przygotowanie do drugiej części sezonu startowego 2020/2021. Zintegrowanie grup, 

wyrobienie nawyków samodyscypliny i samodzielności w podstawowych czynnościach życiowych. 

OBÓZ ZORGANIZOWANY WYŁACZNIE W CELACH SZKOLENIOWYCH A NIE TURYSTYCZNYCH. 

IV. Termin obozu oraz miejsce zbiórek i odebrani dzieci  

11-15 stycznia, zbiórka 7:45, odbiór 17:15. Wcześniejszy odbiór dzieci należy zgłaszać z 

wyprzedzeniem. 

V. Potwierdzenie uczestnictwa i koszty obozu 

Swoje uczestnictwo należy potwierdzić do 8 stycznia smsem. Karty kwalifikacyjne proszę wypełnione 

przynieść osobiście na 1 dzień obozu. Opłata za obóz wynosi 700 zł. Zaliczkę 200 zł (zaliczka jest 

bezzwrotna w przypadku rezygnacji z obozu i zwrotna w przypadku odwołania obozu) należy ją 

wpłacić do 11 stycznia ( w tytule przelewu proszę napisać: ZALICZKA półkolonia zimowa  – imię i 

nazwisko dziecka), natomiast pozostałą kwotę wpłacić do dnia 15 stycznia (w tytule proszę wpisać 

opłata końcowa półkolonia zimowa – imię i nazwisko dziecka). Wszystkie opłaty proszę wnosić na 

konto nr: 80 1050 1748 1000 0092 3599 4481 . W razie pytań co do płatności np. z przesunięciem 

terminu opłaty końcowej czy zaliczki proszę o kontakt tel. 

Cena półkolonii zawiera: ubezpieczenie, wyżywienie – obiad i podwieczorek, wodę treningową, 

opłatę hali i klas, koszty pracy trenerów wspomagających proces szkolenia, dodatkową pamiątką na 

obozie będzie koszulka. 

VI. Miejsce półkoloni 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Czesław Niemena, ul. Szpakowa 2, 59-300 Lubin 

VII. Miejsce treningowe 

Cała półkolonia odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Lubinie. Baza treningowa to 

duża hala sportowa, mniejsza sala sportowa oraz klasy edukacyjne. 

 

mailto:cedro.przemyslaw@gmail.com
http://www.ukpslubin.com.pl/


VIII. Wyżywienie  

Organizator zapewnia obiad wraz z podwieczorkiem oraz wodę do picie. Przynosimy ze sobą 

śniadanie wedle swojego uznania. 

IX. Proces szkolenia 

Szkolenie techniczno – taktyczne w hali sportowej, motoryka i siłownia w małej sali sportowej, zajęcia 

warsztatowe w klasach lekcyjnych. 

X. Dzienny harmonogram obozu 

Harmonogram grupy zaczynają co drugi dzień na zmianę blok sportowy/warsztat 

Każda grupa ma 2 warsztaty dziennie, które trwają po 45 min oraz 3 przerwy na czynności 

higieniczne, posiłek i odpoczynek oraz wyjście na dwór z opiekunem jeżeli pogoda pozwoli. 
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MOTORYKA 
15:45-17:15 

Grupa  
Kinder 2 

MOTORYKA 
8:00-9:30 

SALA 
10:30-12:00 

WARSZTATY 
13:15-14:45 

SALA 
15:45-17:15 

Grupa  
Kinder 3 

SALA 
8:00-9:30 

MOTORYKA 
10:30-12:00 

SALA 
13:15-14:45 

WARSZTAT 
15:45-17:15 

Grupa  
Kinder 4 

WARSZTATY 
8:00-9:30 

SALA 
10:30-12:00 

MOTORYKA 
13:15-14:45 

SALA 
15:45-17:15 

 

XI. Ubezpieczenie  

Organizator zapewnia grupowe ubezpieczenie na czas całego pobytu. 

 

XII. Dzienne uposażenie  

Buty na salę, 2 koszulki treningowe, 2 pary spodenek, 2 par skarpetek, luźną odzież (typu 

dres, leginsy i bluzkę na długi rękaw na czas odpoczynku i zajęć warsztatowych) Przychodzimy 

ubrani ciepło by móc wyjść na dwór pomiędzy zajęciami. Mały ręcznik, środki higieny i klapki 

bo po szkole chodzimy w klapkach 

 

Kontakt 

Przemysław Cedro 

Tel. 783-251-025 

Email: cedro.przemyslaw@gmail 


