
INFORMACJE  DLA RODZICA DZIECKA UCZESTNICZĄCEGO
W PÓŁKOLONIACH LETNICH 2018

organizowanych przez  
Fundację Akademię Piłkarską footBALL oraz 

Szkołę Podstawową nr 22 we Wrocławiu

  TURNUS I: 02- 06.07.2018
TURNUS II: 09- 13.07.2018
TURNUS III: 16- 20.07.2018
TURNUS IV: 23- 27.07.2018
MIEJSCE PÓŁKOLONII 

Szkoła Podstawowa n 22, ul. Karpnicka 2, 54-061 Wrocław

OPIEKA DLA DZIECI : od 7:30 do 16:30

ZAPISY NA PÓŁKOLONIE 

Zapisy odbywają się drogą mailową na adres e-mail: 

gj@apfootball.pl

lub tel. 696-997-961 (możliwy sms)

w terminie do 04.06.2018 (liczy się kolejność zgłoszeń). 

Przy zapisie podajemy :
 

1) imię i nazwisko dziecka
 

2) wiek, klasa

3) nr pesel dziecka
  

4) tel. do rodziców

5) adres e-mail rodziców
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PROGRAM PÓŁKOLONII
W programie półkolonii na poszczególnych turnusach zaplanowane są m.in.: wyjście do kina, na kręgle, do

Parku Trampolin, na Laser Tag, zajęcia sportowe, quizy, i wiele innych niespodzianek. Szczegółowy

program zostanie podany po zamknięciu list uczestników 4.06.2018.

DOKUMENTACJA

Przyjęcie dziecka na półkolonię jest możliwe po przesłaniu na email: gj@apfootball.pl przez
Rodziców/opiekunów prawnych/wymaganych dokumentów:

     - kompletnie wypełnionej Karty uczestnika półkolonii. 
Dokumenty można pobrać ze strony www.apfootball.pl zakładka DOKUMENTY.

 Uiszczenia kwoty za poszczególne turnusy na podany nr konta Fundacji.

Wypełnione karty na półkolonie należy przesłać na email w terminie do
04.06.2018. 

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy nie będą mogli Państwo złożyć kart w podanym terminie
proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. 

WAŻNE INFORMACJE

          - bardzo prosimy o dokładne wypełnianie kart na półkolonię, szczególnie jeśli dziecko
będzie samo wracało do domu lub osoba upoważniona będzie odbierała dziecko.

- po mieście poruszamy się komunikacją miejską. Każde dziecko musi posiadać
ważną legitymację szkolną, którą przynosi w pierwszy dzień półkolonii.

 

ODPŁATNOŚĆ

Koszt półkolonii w każdym turnusie to 370,-zł. 

W cenie: śniadania, obiady , napoje, opieka wykwalifikowanej kadry 9 godzin dziennie,
bilety wstępów na atrakcje, pamiątka z Półkolonii.

Opłatę za półkolonie należy wnieść nie później niż do 04.06.2018.
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Brak wpłaty będzie równoznaczny z rezygnacją z półkolonii, a miejsce zostanie
udostępnione dla dzieci z listy rezerwowej.

DANE DO PRZELEWU:
Fundacja Akademia Piłkarska footBall

Nowodworska 87/31, 54-438 Wrocław,

tel.696-997-961,

e-mail: gj@apfootball.pl,

KRS: 0000634153;

REGON: 365261321,

NIP: 8943083989

Nr konta bankowego 24 1750 0012 0000 0000 3455 7764

tytuł wpłat  : półkolonia letnia , imię i nazwisko dziecka, nr Turnusu

WYŻYWIENIE

1. Śniadania i Obiady będą na miejscu w szkole (dostarczane przez firmę cateringową). 

2.  Uczestnicy na czas trwania półkolonii mają zapewnione napoje w postaci wody
niegazowanej.

OBECNOŚĆ NA PÓŁKOLONII

1. Decyzja Rodziców/opiekunów prawnych/ o uczestnictwie dziecka na półkolonii jest
zobowiązująca., tj. stanowi deklarację udziału w codziennych zajęciach.

2. W przypadku choroby dziecka , na zajęcia półkolonii może uczęszczać inne dziecko,
w zastępstwie, zdeklarowane przez rodzica/opiekuna .

Wszelkich informacji dodatkowych na temat półkolonii udziela:
koordynator wypoczynku: Grzegorz Jesionowski– tel. 696-997-961, email:gj@apfootball.pl 

Wrocław, 02.05.2018
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