WARUNKI
UCZESTNICTWA
W
LETNICH
PÓŁKOLONIACH “MALI ZDOBYWCY” - 2019

MIEJSCE: Hala Wspinaczkowa CAMP4, ul. Krasnowolska 50, Warszawa. www.halawspinaczkowa.pl
KADRA: Instruktorzy wspinaczki oraz opiekunowie CAMP4.
TRANSPORT: Uczestnicy dojeżdżają do CAMP4 we własnym zakresie.
WYŻYWIENIE: Zapewniamy 3 posiłki: drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Przez cały dzień woda do picia
bez ograniczeń. W przypadku uczulenia/nietolerancji wybranych pokarmów, wymagane jest podanie tej
informacji w karcie uczestnika.
WIEK UCZESTNIKÓW: 7-14 LAT
Przykładowe elementy PROGRAMU PÓŁKOLONII
Gry i zabawy: Ćwiczenia ruchowe: rozgrzewka, wspinaczka typu bouldering, wspinaczka z asekuracją za
pomocą liny i zestawu TRUBLUE, podchody, zwiedzanie “jaskini”, tyrolka, slackline, FunWall, ferrata, zawody,
zabawy sportowe i edukacyjne, gry zespołowe na boisku sportowym i na świeżym powietrzu, nauka węzłów,
rozkładania namiotów. Bezpieczeństwo na hali i w górach: wzywanie pomocy, pierwsza pomoc, sprzęt
wspinaczkowy i turystyczny. Chrzest wspinaczkowy: pasowanie na wspinacza przez instruktora, każdy
uczestnik otrzymuje imienny dyplom wspinacza tzw “Kartę Wspinacza”.
PRZYKŁADOWY PROGRAM DNIA
Ramowy plan dnia:
●

8:45 – 9:00

Zbiórka dzieci

●

9:00 – 9:30

Rozgrzewka

●

9:30 – 11:00

Zajęcia wspinaczkowe lub sportowe – Część 1

●

11:00 – 12:00

Drugie śniadanie

●

12:00 – 14:00

Zajęcia wspinaczkowe lub sportowe – Część 2

●

14:00 – 15:00

Obiad

●

15:00 – 16:30

Zajęcia, szkolenia lub zajęcia edukacyjne (na świeżym powietrzu)

●

16:30 – 17:00

Podwieczorek

●

17:00 – 17:20

Rozciąganie, zakończenie zajęć, odbiór dzieci

Plan dnia może ulec zmianom w zależności od warunków atmosferycznych, od wieku i możliwości ruchowych i
wydolnościowych uczestników.
UBEZPIECZENIE: Wszystkie dzieci objęte są ubezpieczeniem NNW.

CENA:
Turnus 5 dniowy - 750 zł
Turnus 3 dniowy - 450 zł
Koszt półkolonii rozliczany na dni: 160 zł za dzień
10% zniżki dla:
● drugiego i następnego dziecka z rodzeństwa,
● uczestników sekcji wspinaczkowych CAMP4,
● przy drugim turnusie.
CENA OBEJMUJE:
1. sprzęt wspinaczkowy dla każdego uczestnika (uprząż, sprzęt do autoasekuracji - lonże, zależnie od
wieku również kask)
2. zorganizowane zajęcia ze wspinania oraz rekreacyjno-sportowe w godz. 9:00-17:00
3. wyżywienie: drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, napoje
4. ubezpieczenie NN
INFORMACJE O ORGANIZATORZE:
CAMP4 SP Z O.O. Ul. K. Jeżewskiego 5D/58, 02-796 Warszawa, NIP: 9512399961.
REZERWACJA
Rezerwacja miejsca na półkoloniach dokonywana jest na podstawie zgłoszenia wysłanego na adres e-mail:
kontakt@camp4you.pl, które powinno zawierać:
1. Imię i nazwisko uczestnika
2. Data urodzenia uczestnika
3. Termin i rodzaj półkolonii
4. Imię, nazwisko, telefon i adres e-mail opiekuna prawnego dziecka
Warunkiem rezerwacji jest zaksięgowanie na koncie firmy zaliczki 350 złotych lub pełnej opłaty za półkolonie.
W celu dokonania pełnego zapisu należy wypełnić i przesłać skan Karty Uczestnictwa w „PÓŁKOLONIACH
WSPINACZKOWYCH “MALI ZDOBYWCY” na adres kontakt@camp4you.pl. Oryginał wypełnionej i podpisanej
Karty Uczestnictwa należy dostarczyć do Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia półkolonii – jest to
warunek konieczny dla uczestnictwa w półkoloniach. Płatności pełnej ceny za półkolonie należy dokonać
najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu półkolonii. W przypadku rezerwacji w terminie późniejszym niż
na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu płatności należy dokonać w tym samym dniu.
DANE DO PRZELEWU: CAMP4 Sp. z o.o., ul. K. Jeżewskiego 5D/58, 02-796 Warszawa
MBank 47 1140 2004 0000 3002 7587 5859.
OPIS PRZELEWU: Imię i nazwisko dziecka + termin półkolonii.
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE: Obowiązkowe rzeczy do zabrania (spakowane do podpisanego plecaka):
strój sportowy, buty sportowe lub/i wspinaczkowe, ręcznik i kurtka przeciwdeszczowa, ochrona przed słońcem
(czapka z daszkiem, krem z filtrem UV).
Inne sprawy organizacyjne: Prosimy, aby dzieci nie brały konsoli do gier, tabletów, innych wartościowych oraz
niebezpiecznych przedmiotów. Instruktorzy nie odpowiadają za zgubienie lub uszkodzenie telefonu. Proponujemy
telefony pozostawić w domu, ewentualnie zabezpieczyć sprzęt przed zgubieniem. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za pieniądze ani rzeczy Uczestników zagubione w czasie półkolonii. Jeżeli dziecko bierze jakieś leki
(np. aviomarin), prosimy o listę leków wraz z upoważnieniem i instrukcją do ich podawania (w opisanej, zamykanej
torebce)
W przypadku choroby uczestnika w czasie półkolonii koszty związane z jego leczeniem pokrywa
Rodzic/Opiekun. Nie jest wymagana umiejętność wspinaczki. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: CAMP4:
228471176 e-mail: kontakt@camp4you.pl

