Obóz piłkarski
Uczestnicy: 9 – 12 lat

Termin:

31.07 – 11.08.2019 r.

Cena:

1420,00 zł.
1000,00 zł – zawodnicy trenujący w SL SALOS RP

Bydgoszcz

Płatne w ratach na konto Organizatora
-Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP
13 1320 1117 2031 6684 2000 0001

Zapewniamy:






Wyżywienie, 4 posiłki dziennie.
Zakwaterowanie w pokojach 3,4,5,6,7 osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym.
Przejazd autokarem.
Opiekę pedagogiczną, medyczną.
Ubezpieczenie NNW

Atrakcyjny program i bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne


Wycieczki autokarowe: Szczyrk – Sanktuarium na Górce, Wisła – Muzeum Adama Małysza.



Całodzienny pobyt w ENERGYLANDII, Parku Rozrywki w Zatorze.



Zabawa i rywalizacja sportowa z nagrodami.
Kąpiele słoneczne i wodne – basen.
Dyskoteki, ogniska z kiełbaskami, spotkania formacyjne.
Zajęcia sportowo- rekreacyjne na wielofunkcyjnym boisku z nawierzchnią sztuczną i trawiastą.
ABC piłki nożnej: nauka i doskonalenie poprawnego prowadzenia piłki, strzałów na
bramkę,
obrony, uników, zwodów, trików piłkarskich, żonglerki, małe gry zadaniowe.






Informacje i zgłoszenia
Marek Sikorski – tel.:, 605410012
e-mail.: mareksikorski-salos@o2.pl marek.sikorski@spts.salez.edu.pl,
Spotkanie organizacyjne: 06.06.2019 r., godz. 17.00, Collegium Salesianum, stołówka.
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata I raty – 300,00 zł. i dostarczenie lub przesłanie do
biura SALOS-u, wniosku – zgłoszenia, podpisanego przez uczestnika i jego prawnych opiekunów
II wpłata do 15.03.2019 r., III wpłata do 14.06.2019 r

Obóz siatkarski
Uczestnicy: 13 - 18 lat

Termin:

31.07 – 11.08.2019 r.

Cena:

1420,00 zł.
1000,00 zł. – zawodnicy trenujący w SL SALOS RP Bydgoszcz
Płatne w ratach na konto Organizatora
-Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP
13 1320 1117 2031 6684 2000 0001

Zapewniamy:






Wyżywienie, 4 posiłki dziennie.
Zakwaterowanie w pokojach 3,4,5,6,7 osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym.
Przejazd PKP, rezerwacja miejsc, II kl.
Opiekę pedagogiczną, medyczną.
Ubezpieczenie NNW

Atrakcyjny program i bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne


Wycieczki autokarowe: Szczyrk – Sanktuarium na Górce, Wisła – Muzeum Adama Małysza.



Całodzienny pobyt w ENERGYLANDII, Parku Rozrywki w Zatorze.




Zabawa i rywalizacja sportowa z nagrodami.
Kąpiele słoneczne i wodne – basen.
Dyskoteki, ogniska z kiełbaskami, spotkania formacyjne.
Zajęcia sportowo- rekreacyjne na wielofunkcyjnym boisku z nawierzchnią sztuczną i w sali
gimnastycznej
Doskonalenie elementów techniki gry i jej wariantów, kształtowanie właściwych nawyków
ruchowych oraz zastosowanie ich w różnych sytuacjach w grze, zagrywka, przyjęcie zagrywki,
rozegranie, atak, asekuracja ataku, blok, obrona.
Fragmenty gry, gra szkolna i uproszczona.
Analiza zachowań zawodnika, kształtowanie umiejętności szybkiego podejmowania trafnych
decyzji podczas gry.








Informacje i zgłoszenia
Marek Sikorski – tel.:, 605410012
e-mail.: mareksikorski-salos@o2.pl marek.sikorski@spts.salez.edu.pl,
Spotkanie organizacyjne: 06.06.2019 r., godz. 17.00, Collegium Salesianum, stołówka.
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata I raty – 300,00 zł. i dostarczenie lub przesłanie do
biura SALOS-u, wniosku – zgłoszenia, podpisanego przez uczestnika i jego prawnych opiekunów
II wpłata do 15.03.2019 r., III wpłata do 14.06.2019 r

Kolonie letnie – Młodzi programiści
Uczestnicy: 9 - 12 lat

Termin:

31.07 – 11.08.2019 r.

Cena:

1420,00 zł.
Płatne w ratach na konto Organizatora
-Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP
13 1320 1117 2031 6684 2000 0001

Zapewniamy:






Wyżywienie, 4 posiłki dziennie.
Zakwaterowanie w pokojach 3, 4,5,6 osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym.
Przejazd autokarem
Opiekę pedagogiczną, medyczną.
Ubezpieczenie NNW.

Atrakcyjny program i bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne


Wycieczki autokarowe: Szczyrk – Sanktuarium na Górce, Wisła – Muzeum Adama Małysza.



Całodzienny pobyt w ENERGYLANDII, Parku Rozrywki w Zatorze.



Zabawa i rywalizacja sportowa z nagrodami.
Kąpiele słoneczne i wodne – basen.
Dyskoteki, ogniska z kiełbaskami, spotkania formacyjne.





Rozwiązywanie zagadek w Scottie Go, nauka logicznego myślenia, pobudzanie
kreatywności, tworzenie gier w aplikacji Scratch, wykorzystanie aplikacji szkolnych
IPADA.

Informacje i zgłoszenia
Marek Sikorski – tel.:, 605410012
e-mail.: mareksikorski-salos@o2.pl marek.sikorski@spts.salez.edu.pl,
Spotkanie organizacyjne: 06.06.2019 r., godz. 17.00, Collegium Salesianum, stołówka.
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata I raty – 300,00 zł. i dostarczenie lub przesłanie do
biura SALOS-u, wniosku – zgłoszenia, podpisanego przez uczestnika i jego prawnych opiekunów
II wpłata do 15.03.2019 r., III wpłata do 14.06.2019 r

Kolonie letnie – Zdobywcy szlaków
Uczestnicy: 9 - 12 lat

Termin:

31.07 – 11.08.2019 r.

Cena:

1250,00 zł.
Płatne w ratach na konto Organizatora
-Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP
13 1320 1117 2031 6684 2000 0001

Zapewniamy:






Wyżywienie, 4 posiłki dziennie.
Zakwaterowanie w pokojach 3, 4,5,6 osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym.
Przejazd autokarem
Opiekę pedagogiczną, medyczną.
Ubezpieczenie NNW.

Atrakcyjny program i bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne



Wycieczki piesze: Rysianka, Hala Lipowska, Barania Góra, Klimczok.
Wycieczki autokarowe: Szczyrk – Sanktuarium na Górce, Wisła – Muzeum Adama Małysza.



Całodzienny pobyt w ENERGYLANDII, Parku Rozrywki w Zatorze.



Zajęcia sportowo- rekreacyjne na wielofunkcyjnym boisku z nawierzchnią sztuczną – piłka nożna,
siatkówka, koszykówka, tenis ziemny.
Zabawa i rywalizacja sportowa z nagrodami.
Kąpiele słoneczne i wodne – basen.
Dyskoteki, ogniska z kiełbaskami, spotkania formacyjne.





Informacje i zgłoszenia
Marek Sikorski – tel.:, 605410012
e-mail.: mareksikorski-salos@o2.pl marek.sikorski@spts.salez.edu.pl,
Spotkanie organizacyjne: 06.06.2019 r., godz. 17.00, Collegium Salesianum, stołówka.
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata I raty – 300,00 zł. i dostarczenie lub przesłanie do
biura SALOS-u, wniosku – zgłoszenia, podpisanego przez uczestnika i jego prawnych opiekunów
II wpłata do 15.03.2019 r., III wpłata do 14.06.2019 r

