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ZAPISY
ORAZ SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

Tomasz Górny

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego na kierunkach
wychowanie fizyczne oraz sport ze specjalizacją trener

personalny. Posiada także uprawnienia instruktora fitness.

Krzysztof Żarnowski

665 800 770

krzysztof.zarnowski@genezaret.pl
Dawid Tomczak

665 190 910

dtomczak87@wp.pl

Zapewniamy profesjonalne nauczanie tenisa ziemnego
i rozwijanie zainteresowania innymi dyscyplinami sportu.
Nauczamy w sposób przystępny dla dzieci, dbając
o bezpieczeństwo oraz przestrzeganie zasad fair play.
Będziemy realizować program nauki gry
w tenisa poprzez gry i zabawy, treningi oraz mini turnieje.
Każdy z turnusów będzie charakteryzował się innym tematem
przewodnim i związanymi z nim zajęciami programowymi.
W każdym z turnusów zaplanowane jest wyjście do Tarnowskich
Term i wycieczka poza stałą bazę półkolonii.

Przykładowy program dnia
7.30 - 9.00
9.00 - 9.30
9.30 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 13.45
13.45 - 15.30
15.30 - 16.30

zbiórka dzieci
wspólna rozgrzewka
zajęcia tenisowe/zajęcia tematyczne
drugie śniadanie
zajęcia ogólno sportowe/gry drużynowe
zajęcia kreatywne w ramach zajęć tematycznych
obiad
zajęcia programowe/ rywalizacja drużynowa
zakończenie - odbiór dzieci przez rodziców

facebook.com/tkskros
www.tenis-tarnowo.pl

Oprócz tenisa interesuje go wiele dyscyplin sportu m.in.

wrotkarstwo szybkie, wspinaczka i kolarstwo górskie, sporty
wodne oraz zimowe, a także survival i podróże.

Dawid Tomczak

Licencjonowany instruktor PZT, posiadający również

kwalifikacje instruktora pływania i lekkoatletyki, absolwent

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, doświadczony
wychowawca zarówno na obozach i półkoloniach, uczestnik
wielu sympozjów tenisowych i warsztatów trenerskich.

Dorota Żarnowska

Doświadczony wychowawca obozowy i półkolonijny, nauczyciel
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języka angielskiego, od 20 lat etatowy wykładowca języka
angielskiego uczący tak dorosłych, jak i dzieci.

Mateusz Górka

Student Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Przygodę z tenisem rozpoczął w wieku 8 lat. Były zawodnik

AZS-u Poznań. Wicemistrz Wielkopolski w deblu młodzików.
Czynny zawodnik Akademickich Mistrzostw Wielkopolski

oraz Polski. Jego inną pasją jest piłka nożna oraz crossfit.

Dominika Lesińska

Studentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

na kierunku wychowaniu fizycznym i sporcie. Od 12 roku

życia zaczęła stawiać pierwsze kroki na korcie. Poza tenisem
uprawiała inne dyscypliny sportu takie jak siatkówka, biegi
długodystansowe. Główne zainteresowania to psychologia
sportu, teoria i metodyka treningu.

Paweł Staszewski

Instruktor i pasjonat tenisa. Absolwent Akademii Wychowania
Fizycznego na kierunkach wychowanie fizyczne oraz

fizjoterapia. Doświadczenie w pracy z dziećmi oprócz

treningów tenisowych zdobywał także na wielu koloniach,

obozach sportowych oraz w pracy w szkole jako nauczyciel WF.

10 TURNUSÓW

NASZA OFERTA SKIEROWANA
JEST DLA OSÓB JUŻ GRAJĄCYCH
W TENISA JAK I ZACZYNAJĄCYCH
SWOJĄ PRZYGODĘ
Z TĄ DYSCYPLINĄ SPORTU

CZAS TRWANIA
ku do piątku).
Turnus trwa 5 DNI (od poniedział
godzinie 9.00,
Zajęcia zaczynają się codziennie o
a kończą o godzinie 15.30.

Opiekę nad dziećmi zapewniamy
od 7.30 do 16.30!!

ORGANIZATOR

TURNUSY
I

25.06 – 29.06.2018

WODNY RAJ

CENA

380 ZŁ
1 osoba / turnus

turnusy,
Przy zapisie na drugi oraz kolejne
giego
dru
ia
isan
a także w przypadku zap
a
lub kolejnego rodzeństw

340 ZŁ
1 osoba / turnus

II 02.07 - 06.07.2018 NA INDIAŃSKIM SZLAKU
III 09.07 - 13.07.2018 MESSI KONTRA NADAL

MIEJSCE
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Nowa 15 w Tarnowie Podgórnym

IV 16.07 - 20.07.2018 MINIONKI ROZRABIAJĄ
V 23.07 - 27.07.2018 WODNE SZALEŃSTWO

CENA ZAWIERA
Realizację programu sportowego, realizację
programu rekreacyjnego, obiad i dodatek do
drugiego śniadania, bilety wstępu do Tarnowskich
Term, przejazdy oraz opiekę wychowawców
w planowanych wycieczkach.

VI 30.07 - 03.08.2018 TENISOWA SZKOŁA ILUZJONISTÓW

WIEK DZIECI
VII 06.08 - 10.08.2018 W ŚWIECIE ZAMKÓW, RYCERZY I SMOKÓW

Półkolonie przeznaczone są
dla DZIECI w wieku 5-13 lat.
Dzieci będą ćwiczyły w grupach utw
orzonych
na podstawie wieku i umiejętności.

WYŻYWIENIE
AD
Uczestnicy półkolonii otrzymają OBI
ia,
oraz dodatek do drugiego śniadan
.
T
OWOC lub JOGUR

VIII 13.08 - 17.08.2018 WODNE ATRAKCJE
IX 20.08 - 24.08.2018 ŚWIAT BAJEK
X 27.08 - 31.08.2018 TENISOWY DETEKTYW

Wszystkim uczestnikom, którzy nie posiadają
własnych rakiet zapewniamy bezpłatnie sprzęt
dostosowany do wieku i wzrostu.

WPŁATY
Tenisowy Klub Sportowy KROS
ul. Krokusowa 5, 62-080 Tarnowo Podgórne
nr rachunku Alior Bank

57 2490 0005 0000 4600 3036 8354
z dopiskiem PÓŁKOLONIE
Prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 150zł
(w ciągu 7 dni od zgłoszenia dziecka)
potwierdzającą zapis, a pozostałą kwotę
na tydzień przed rozpoczęciem półkolonii.
Wpłata zaliczki jest potwierdzeniem zapisu.

