Ferie z Jajem 2018
Wielkimi krokami zbliża się kolejna, zimowa edycja sopockich półkolonii z jajem. Ogniwo Sopot przy
współpracy Youth Sport przygotowało specjalną ofertę dla dzieci z Trójmiasta i okolic.
Dwa 5-dniowe turnusy w ramach półkolonii pt. „Ferie z Jajem” to połączenie aktywności fizycznej z
zajęciami edukacyjnymi. Tradycyjnie już, motywem przewodnim będzie rugby – sport, który w Sopocie ma
bardzo bogatą, ponad 50-letnią tradycję. Zajęcia sportowe oraz opiekę nad uczestnikami będą sprawować
reprezentanci Polski w rugby: kapitan Piotr Zeszutek, Wojciech Piotrowicz, Grzegorz Szczepański oraz Tomasz
Formela.
Szeroka oferta zajęć jest dopasowana do wszystkich dzieci, niekoniecznie związanych z rugby. Każdy
uczestnik przejdzie specjalistyczne badania predyspozycji do uprawiania sportu, które pozwolą wykluczyć
ewentualne wady postawy. Po badaniach, rodzice otrzymają specjalny raport z zaleceniami oraz możliwość
konsultacji z fizjoterapeutą.
Prócz sportu na świeżym powietrzu, organizatorzy przewidzieli zajęcia edukacyjne. Nauka języka
obcego, zwiedzanie Muzeum Sopotu, czy odwiedzenie Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.
Półkolonie będą rozpoczynać i kończyć się w tym samym miejscu, na stadionie Ogniwa im. E. Hodury,
przy ul. Jana z Kolna 18 w Sopocie. Trwać będą od 8.00 do 16.30 (zbiórka już od 7.45). Po zakończeniu
ostatniego dnia każdego turnusu, wszyscy rodzice i opiekunowie wraz z uczestnikami będą zaproszeni na tzw.
rugbową „trzecią połowę”, podczas której w formie pikniku przy ognisku zostanie podsumowany miniony
tydzień, a rodzice będą mieli okazję sprawdzić formę swoich pociech w meczu towarzyskim!
Koszt 1 turnusu to 400 zł. Poza zajęciami sportowymi i edukacyjnymi cena zawiera 2 posiłki każdego
dnia (drugie śniadanie + obiad), koszulkę obozową, badania profilaktyczne, ubezpieczenie NNW oraz owoce i
wodę dostępną na miejscu.
Promocja, przy zgłoszeniu 2 dzieci (lub 2 kolegów, koleżanek z szkoły, itp.) lub zapisanie 1 dziecka na 2
turnusy. Wtedy cena za turnus za 1 dziecko wynosi 350zł.
Dostępne turnusy: 29.01-02.02 oraz 05-09.02 (w dwóch grupach wiekowych 7-10 oraz 11-13 lat)
Zajęcia są dostosowane dla dzieci w wieku 7-13 lat. Aby zapisać dziecko należy odwiedzić
www.youthsport.pl, a następnie wypełnić krótką ankietę. W ciągu 24h odezwiemy się do Państwa. W
przypadku pytań zachęcamy do kontaktu mailowego kontakt@youthsport.pl oraz telefonicznie +48503764992.
Więcej informacji pod adresem internetowym: www.youthsport.pl lub na profilu facebook.pl/youthsportpl.
Organizatorzy planują również letnią edycję Lato z Jajem 2018, gdzie przez całe wakacje szkolne
odbywać się będą 5-dniowe turnusy od poniedziałku do piątku. Więcej informacji niebawem na stronie. Osoby,
które chcą być informowane jako pierwsze prosimy o kontakt mailowy.
Partnerzy półkolonii: Ogniwo Sopot, PMI Branch Gdańsk, NGraw, FitMaster, DDC Web Design, Sztuka
Nauki, Piekarnia Merkus. Patronat: Miasto Sopot, Pomorski Okręgowy Związek Rugby,
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