
    Stowarzyszenie Tańca Sportowego   Pyrzyce, 06 lipca 2017 r. 
74-200 Pyrzyce, ul. Rolna 5 

tel. (91) 570-16-18, fax (91) 570-16-18 

Półkolonia letnia "WAKACYJNE RYTMY"  

Organizator: STOWARZYSZENIE TAŃCA SPORTOWEGO PYRZYCE 
Współorganizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach, Pyrzycka Biblioteka 
Publiczna, Akademia Piłkarska SOKÓŁ Pyrzyce 
 
Miejsce: Hala sportowo-rekreacyjna OSiR Pyrzyce(baza spotkań)  
Czas: Rozpoczęcie: godz. 8.30 (możliwe zapewnienie opieki od godz.7:00) 
 Zakończenie: godz. 15.30  
Wiek: 7-12 lat  
Termin:  
21.08. – 25.08.2017 r. (5 dni)  
 
Koszt: Uwaga - płatność z góry!  
- 300 zł brutto/osoba, -cena obejmuje: 
* śniadanie i obiad, 
* profesjonalną opiekę pedagogiczną, 
* koszulka i czapka z daszkiem, 
* gimnastykę przy muzyce, 
* zabawy i gry podwórkowe, 
* wycieczki i gry terenowe, 
* warsztaty kulinarne, 
* wyjazdy: Szczecińskie Podziemne Trasy Turystyczne, Park Trampolin, Zielone wzgórze, 
Warsztatownia, 
 
Dodatkowe atrakcje: 
> turnieje piłkarskie i zawody sprawnościowe na wesoło 
> być jak James Bond i Mata Hari- rozwiązywanie ciekawej zagadki, 
> poszukiwania pyrzyckich skarbów. 
 
ZASADY PŁATNOŚCI i ZAPISY: 
  
1) ZAPISY: OSiR Pyrzyce – tel. 91 570-16-18  

2) WPŁATY: na konto STS Pyrzyce:  
 
Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy nr konta 69 9387 0003 0000 8354 3000 0020 (na przelewie 
wpłaty prosimy podać, imię i nazwisko dziecka oraz imię, nazwisko i adres osoby na którą będzie 
wystawiona faktura z dopiskiem "PÓŁKOLONIA 2017").  
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc 
PŁATNOŚĆ Z GÓRY - Po zapisaniu dziecka na półkolonię obowiązuje płatność z góry najpóźniej  
2 tygodnie przed rozpoczęciem półkolonii. Nieuiszczenie opłaty jest jednoznaczne ze skreśleniem 
z listy uczestników.  
 
ZWROT PŁATNOŚCI:  

– zwrot powyżej 2 dni ciągłej nieobecności (obowiązuje zgłoszenie 
telefoniczne do kierownika półkolonii od 1 dnia nieobecności);  

rezygnacja przed rozpoczęciem półkolonii – wymagane 7-dniowe zgłoszenie rezygnacji przed 
rozpoczęciem turnusu, zwrotu pieniędzy dokonujemy na podstawie pisemnej prośby rodzica/opiekuna 
(pismo musi zawierać dane do wykonania przelewu: imię i nazwisko rodzica/opiekuna, adres oraz nr 
konta);  
 
Ważne!  
Wszelkie rozliczenia finansowe (zwroty itp.) należy zgłosić w terminie nie przekraczającym 2 tyg. od 
zakończenia półkolonii. Po tym terminie rozliczenia nie będą dokonywane.  
KONTAKT:  
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach – 91 570 16 18  
mail: osir@wpyrzycach.pl  



OPIS PÓŁKOLONII:  
Dzieci uczestniczą w takich zajęciach jak:  

codzienna gimnastyka poranna  

gry i zabawy sportowo-rekreacyjne  

wycieczki i gry terenowe, 
y turystyczno-rekreacyjne, 

zapewniamy również 
śniadanie +obiad  
profesjonalną kadrę pedagogiczną 

 
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE - 16.08.2017 !  

przywożą dzieci własnym transportem, 

16:30 Hala sportowa OSiR ul. Rolna 5 Pyrzyce  
 
RODZIC MA OBOWIĄZEK PRZYNIEŚĆ UZUPEŁNIONĄ KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ DZIECKA  
Z PODPISANĄ ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. KARTĘ MOŻNA 
POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ: www.osir.wpyrzycach.pl LUB UZUPEŁNIĆ W BIURZE 
OSiR w Pyrzycach.  
 
Co dzieci powinny mieć:  

,  

 zmienne obuwie sportowe, 

 

 

humor 


Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych przedmiotów, np. telefonów komórkowych, 
odtwarzaczy muzyki itp. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione/zniszczone.  
 
Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi:  

- 1 opiekun / 15 dzieci  

sportowi  
 
 
*W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych organizator zastrzega sobie prawo do 
nieutworzenia turnusu. 
**Podany termin może ulec zmianie. 
***Regulamin dostępny na www.osir.wpyrzycach.pl w zakładce Półkolonie 
 


