Pyrland Park Linowy
ma przyjemność zaprosić
dzieci i młodzież w wieku 6-13 lat
na Letnie Półkolonie nad Maltą 2019.

Jeśli chcesz by Twoje dziecko spędziło atrakcyjnie i bezpiecznie wolny czas w wakacje 2019
pod okiem wykwalifikowanej kadry, zapisz je na Letnie Półkolonie nad Maltą organizowane w
Pyrland Parku Linowym. Nasze półkolonie są zgłaszane do Kuratorium Oświaty. Większość zajęć
będzie przeprowadzona w kontakcie z przyrodą – w pięknym nadmaltańskim lesie na terenie Pyrland
Parku Linowego oraz jego okolicach.
Jesteśmy pasjonatami zdrowego trybu życia. Pragniemy upowszechniać model czynnego
spędzania czasu dzięki współpracy z instruktorami i animatorami Pyrland Parku Linowego. Poprzez
pokazanie zróżnicowanych form aktywności chcemy dać dzieciom i młodzieży możliwość znalezienia
pasji na resztę życia.
Przeprowadzimy autorski program integracyjnych gier sportowo-rekreacyjnych Team
Building, który ma na celu wytworzenie pozytywnych relacji współdziałania w grupie.
Zrealizujemy zajęcia na trasach linowych Pyrland Parku, przez które pokażemy, że aby osiągnąć
cel w życiu należy przestrzegać reguł.
We wszystkich działaniach ważna będzie aktywność fizyczna, dobra zabawa i nauka,
ale też odpowiedzialność za własne zachowanie czy przełamywanie słabości. Ważny będzie
śmiech, ale również kształtowanie sprawności ruchowej. Chcemy pokazać młodzieży, że aktywny
tryb życia jest świetną alternatywą dla przesiadywania w domu przed komputerem.
Poprzez nasze autorskie programy edukacyjne chcemy dzięki zabawie nauczyć dzieci
ekologii i pokazać nasz wpływ na otaczającą nas faunę i florę. Chcemy pobudzić kreatywne myślenie
i samodzielność. Na wycieczkach edukacyjnych poznamy historię oraz zdobędziemy wiedzę o
przyrodzie i zjawiskach fizycznych. W programie także coś dla pasjonatów kulinarnych i
motoryzacyjnych!

DOBRA ZABAWA PRZEZ NAUKĘ i NAUKA PRZEZ ZABAWĘ
to potrafimy robić najlepiej!
ZAPRASZAMY!

ORGANIZATOR:
Fundacja Aktywności Fizycznej "Tarzan", 61-606 Poznań, ul. R. Drewsa 8, NIP: 9721259313

LOKALIZACJA:
Miejsce zbiórki i odbioru dzieci oraz miejsce obiadu:
Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Szpaków 1, 61-065 Poznań.
Miejsce zajęć:
Pyrland Park Linowy, las komunalny przy skrzyżowaniu ul. Baraniaka i Chartowo, 61-131 Poznań.
Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Szpaków 1, 61-065 Poznań.

W PROGRAMIE:
•

Park Linowy

•

Ścianka Wspinaczkowa

•

Animacje oraz program gier integracyjnych Team Building

•

Wycieczki edukacyjne

•

Muzeum Narodowe - warsztaty

•

Tor wyścigowy oraz zabawy kreatywne – samochody zdalnie sterowane

•

Park trampolin

•

Warsztaty robienia lizaków

•

Rogalowe Muzeum Poznania

•

Centrum Edukacji „Heweliusz”

•

Gry i zabawy terenowe

•

Gry i zabawy edukacyjne

•

Zajęcia sportowe

•

Zajęcia plastyczne

PRZYKŁADOWY GRAFIK:
Poniedziałek

Wtorek

Środa

7:30-8:30

Zbiórka/animacje

8:45-9:15

II śniadanie

9:15-9:45

Integracja - animacje

9:45-10:00

Przejście do Pyrland
Parku

Przejazd

Przejazd do AZS

10:15-11:45

Ściana Wspinaczkowa
Team Buiding

Gra miejska/ Warsztaty
robienia lizaków**

przejście

przejazd

11:45-12:45

12:45-13:00

Przejazd do Pyrland
Parku

Czwartek

Piątek

Przejazd

Przejście

Rogalowe Muzeum
Poznania/Muzeum
Narodowe**

Park trampolin/Centrum
Edukacji Heweliusz**

przejście

przejście

Obiad

Obiad

Atrakcje linowe

Atrakcje linowe

Ognisko - obiad
13:00-13:45

Obiad

13:45-14:00

14:00-16:00

Przejście do Pyrland Parku

Atrakcje linowe

Gry i zabawy
edukacyjne/Tor
Gry i zabawy terenowe
wyścigowy
samochodów zdalnie
sterowanych

16:00-16:30

Podwieczorek

16:30-16:45

Przejście

16:45-17:30

Odbiór/zajęcia na Sali/zajęcia plastyczne

*Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie zajęć
**Zajęcia odbywają się zamiennie co dwa tygodnie

WYŻYWIENIE:
Zapewniamy 3 posiłki dziennie: drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. W poniedziałek, wtorek,
czwartek i piątek obiad podany będzie w stołówce Szkoły Podstawowej nr 55, w środę przy ognisku
w Pyrland Parku Linowym. Posiłki będą przygotowywane i podawane przez firmę cateringową.
Uczestnicy półkolonii będą mieli stały dostęp do napojów i owoców. Dostosujemy jadłospis
do wszelkich indywidualnych potrzeb (alergii, specjalnych diet) zapisanych na kartach
zgłoszeniowych do półkolonii, za niewielką dodatkową opłatą (dopłata może się różnić w zależności
od rodzaju diety).

TERMINY TURNUSÓW I GODZINY:
Letnie półkolonie nad Maltą odbędą się w 9-ciu tygodniowych turnusach od 24.06.2019 do
23.08.2019r. Zapewniamy pełną opiekę nad uczestnikami półkolonii w godzinach od 7:30 do 17:30.
Dzieci można przywozić w godzinach od 7:30 do 8:30, odbierać w godzinach od 16:30 do 17:30.
Terminy turnusów
1. 24.06.2019 – 28.06.2019
2. 01.07.2019 – 05.07.2019
3. 08.07.2019 – 12.07.2019
4. 15.07.2019 – 19.07.2019

6. 29.07.2019 – 02.08.2019
7. 05.08.2019 – 09.08.2019
8. 12.08.2019 – 16.08.2019
9. 19.08.2019 – 23.08.2019

5. 22.07.2019 – 26.07.2019

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO:
Wszystkie turnusy Letnich półkolonii nad Maltą organizowane przez FPAF TARZAN są zgłaszane
i zatwierdzane przez Kuratorium Oświaty. Wychowawcy/Kierownik półkolonii posiadają wszystkie
wymagane kwalifikacje i ukończone kursy niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą. Ponadto mają
wieloletnie doświadczenie związane z organizacją obozów, półkolonii i prowadzeniem animacji/zajęć
dla dzieci i młodzieży. A co najważniejsze mają pasję i odpowiednie podejście. Uczestnicy półkolonii
będą objęci ubezpieczeniem NNW (wyłącznie w przypadku podpisania Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia na zebraniu informacyjnym poprzedzającym półkolonie).

OPŁATY I PROMOCJE:
Cena: 385 zł* za wybrany turnus
(promocja obowiązuje przy zapisie i opłacie pełnej kwoty do 30.04.2019r.)
*promocja nie łączy się z innymi rabatami

485 zł za wybrany turnus (przy zapisie od 01.05.2019r.)
Promocje (można łączyć):
rabat 5% na drugie i kolejne dzieci z rodzeństwa
rabat 5% przy zapisie na drugi i kolejne turnusy
Zarezerwowany wcześniej turnus, można zamienić na inny pod warunkiem dostępności wolnych
miejsc.

ZAPISY
Informacje na temat Letnich Półkolonii nad Maltą organizowanych przez Pyrland Park Linowy można
uzyskać pod numerem telefonu 660 048 901 lub drogą mailową rezerwacje@pyrlandpark.pl
Aby zapisać dziecko na wybrany turnus należy pobrać umieszczone na stronie www.pyrlandpark.pl
w zakładce oferta/półkolonie niezbędne dokumenty i przesłać je, wypełnione ODRĘCZNIE, na adres
rezerwacje@pyrlandpark.pl (SKAN LUB ZDJĘCIE). Należy również potwierdzić obecność
na ZEBRANIU INFORMACYJNYM organizowanym w Pyrland Parku Linowym w lesie komunalnym
niedaleko ul. Chartowo/Baraniaka 1 w Poznaniu o godzinie 17:30. Terminy ZEBRAŃ:

1.

17.06.2019 dla turnusów: 24.06-28.06.2019, 01.07-05.07.2019, 08.07-12.07.2019, 15.0719.07.2019, 22.07-26.07.2019

2.

22.07.2019 dla turnusów: 29.07-02.08.2019, 05.08-09.08.2019, 12.08-16.08.2019, 19.0823.08.2019
(można zapisać się na wcześniejszy termin zebrania)

Jeżeli dziecko ma być objęte ubezpieczeniem NNW, to ZEBRANIE INFORMACYJNE jest ostatecznym
terminem podpisania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Można tego dokonać wcześniej w biurze
Pyrland Parku Linowego. Zebranie nie jest obowiązkowe w przypadku kiedy uczestnik półkolonii ma
dostarczone wszystkie niezbędne dokumenty oraz dokonaną pełną opłatę.
Na karcie kwalifikacyjnej uczestnika oraz w regulaminie, przekazują Państwo informacje na temat
dziecka, osób upoważnionych do jego odbioru oraz wyrażają akceptację regulaminu Letnich Półkolonii nad
Maltą organizowanych przez Fundację Promocji Aktywności Fizycznej „Tarzan”. Oryginały wypełnionych
i podpisanych dokumentów należy dostarczyć na ZEBRANIE INFORMACYJNE lub wcześniej do
Pyrland Parku Linowego.
Opłaty za turnus należy dokonać na ZEBRANIU INFORMACYJNYM lub wcześniej w kasie Pyrland
Parku Linowego.
Rezerwacja zostaje automatycznie anulowana, jeśli w podanym czasie nie zostanie dokonana płatność.
Zapis dziecka na półkolonie w terminie do ZEBRANIA INFORMACYJNEGO gwarantuje skorzystanie
ze wszystkich elementów oferty Letnich Półkolonii nad Maltą.
W przypadku zgłoszenia na turnus po terminie ZEBRANIA INFORMACYJNEGO uczestnik może
zostać nieobjęty ubezpieczeniem NNW – nie wpływa to na koszt półkolonii.
Przy zapisie uczestnika w dniu rozpoczęcia turnusu, uczestnik może zostać objęty wyżywieniem od dnia
następnego – nie wpływa to na koszt półkolonii.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu Półkolonii z powodu zbyt małej ilości
uczestników (wymagane minimum to 15 osób na turnus), o czym zostaniecie Państwo poinformowani
minimum 1 tydzień przed rozpoczęciem turnusu. Zaproponowany zostanie termin innego turnusu lub
zostaną Państwu zwrócone pieniądze.

REZYGNACJA
Po potwierdzeniu zapisu na turnus przez dokonanie wpłaty rezygnacja nie jest możliwa. Istnieje możliwość
przeniesienia wpłaty na inny dostępny turnus. W przypadku rezygnacji z Półkolonii, Organizator nie
zwraca wpłaconych pieniędzy. Organizator może wyrazić zgodę na zwrot 100% poniesionych kosztów
w przypadku, gdy zgłaszający rezygnację znajdzie innego uczestnika Półkolonii na zwolnione miejsce.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY:
tel: 660 048 901
e-mail: rezerwacje@pyrlandpark.pl
www.pyrlandpark.pl

