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Tomasz Górny

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

personalny. Posiada także uprawnienia instruktora fitness.
Oprócz tenisa interesuje go wiele dyscyplin sportu m.in.

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

Agata Mlazga

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na

kierunku Fizjoterapia. Licencjonowana instruktorka PZT,

Dokumenty do pobrania (karta kwalifikacyjna + regulamin
+ oświadczenie) na stronie www.tenis-tarnowo.pl

instruktorka narciarstwa. Medalistka Mistrzostw Polski

w tenisie, akademicka Mistrzyni Polski oraz wielokrotna

mistrzyni Polski Uczelni Medycznych. Doświadczenie trenerskie
zdobywała m.in. w akademii tenisowej Sanchez-Casal w

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.

Barcelonie.

Dorota Żarnowska

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

Agata Woźna

Trener tenisa II klasy. Absolwentka Akademii Wychowania
Fizycznego w Poznaniu. Instruktorka fitness i gimnastyki.
Była zawodniczka AZS Poznań. Wielokrotnie stawała na

podium turniejów ogólnopolskich w grach pojedynczych i

Przykładowy program dnia
7.30 - 9.00

zbiórka dzieci

9.00 - 9.30

wspólna rozgrzewka

9.30 - 10.30

zajęcia tenisowe/zajęcia tematyczne

10.30 - 11.00

drugie śniadanie

11.00 - 12.00

zajęcia ogólno sportowe/gry drużynowe

12.00 - 13.00

zajęcia kreatywne w ramach zajęć tematycznych

13.00 - 13.45

obiad

13.45 - 15.30

zajęcia programowe / rywalizacja drużynowa

15.30 - 16.30

zakończenie - odbiór dzieci przez rodziców

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

podwójnych. Posiada złote medale Drużynowych Mistrzostw

Polski oraz tytuł Akademickiej Wicemistrzyni Wielkopolski w
tenisie.

Weronika Wójcik

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
(instruktor tenisa oraz snowboardu). Posiada wieloletnie

doświadczenie w prowadzeniu obozów sportowych. Zaliczyła
staż w Pancho Alvarino Academy - jednym z najlepszych

klubów tenisowych Hiszpanii. Interesuje się treningiem siłowym

TENISOWE
PÓŁKOLONIE
2020

i gimnastyką.

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.
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Zajęcia zaczynają się codziennie
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Opiekę nad dziećmi zapewniamy
od 7.30 do 16.30!!
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29.06 – 03.07.2020

WODNY RAJ

II 06.07 - 10.07.2020 MESSI KONTRA NADAL
III 13.07 - 17.07.2020 MINECRAFT
czyli tenisowe przygody do kwadratu!
IV 20.07 - 24.07.2020 AVENGERS – SUPER BOHATEROWIE
V 27.07 - 31.07.2020 WODNE SZALEŃSTWO
VI 03.08 - 07.08.2020 ZWIERZAKI CUDAKI
VII 10.08 - 14.08.2020 WODNE ATRAKCJE
VIII 17.08 - 21.08.2020 TENISISTA W MORO
IX 24.08 - 28.08.2020 W KRAIINIE RYCERZY, KSIĘŻNICZEK
I SMOKÓW
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400
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1 osoba/turnus

e turnusy,
Przy zapisie na drugi oraz kolejn
rodzeństwa
a także dla drugiego dziecka z
już od pierwszego turnusu.

1 osoba/turnus

AWIERA
A ZZAWIERA
CENCENA

Realizację programu sportowego, realizację
programu rekreacyjnego, obiad i dodatek do
drugiego śniadania, przejazdy oraz opiekę
wychowawców w planowanych wycieczkach.

PŁATY
WWPŁATY

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

14 2490 0005 0000 4530 9316 7651
z dopiskiem PÓŁKOLONIE

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

Prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 180zł
(w ciągu 7 dni od zgłoszenia dziecka)
potwierdzającą zapis, a pozostałą kwotę
na tydzień przed rozpoczęciem półkolonii.
Wpłata zaliczki jest potwierdzeniem zapisu.

