
OFERTA PÓŁKOLONI W Gdyni Chyloni: 

Koszt 690 zł * 

Termin :  29.06 -  03.07 

Półkolonie dla dzieci od 7 roku życia 

PROGRAM:  

Plan dnia :   

Dzień 1 - Wycieczka do Parku Ewolucji w Sławutówku: 

Zbiórka 8.00 na parkingu przy pływalni na Chyloni (ul. Gospodarska 1) 

8.15 Wyjazd wynajętym autokarem do Parku Ewolucji: 

9.30: Pobyt w parku ewolucji : 

-park dinozaurów 

- kolej wąskotorowa – dino pociąg 

-wyścigi pojazdami Flinstonów 

- kino prehistoryczne 

- świat człowieka pierwotnego 

-stonehenge 

- batyskaf – pokaz filmu 7 D 

- 14.00 Obiad 

- Powrót ok 16 na parking przy pływalni 

Dzień 2 

8.00 Zbiórka przy pływalni na Chyloni 
8.30 -9,15 – zajęcia na pływalni  / zajęcia na boisku (podział na grupy) 
9-15-9.45 czas na przebranie i suszenie 
10.00-10.30  czas na II śniadanie 
10.30 – 11.30 trening na boisku/ trening na pływalni 
11.45 – 12.45 – zajęcia w sali ( plastyczne + kalambury) 
13-13.45 – obiad  
14 -15.30 – zajęcia na hali sportowej lub boisku 
15.30- 16 – odbieranie dzieci przez rodziców 

 

Dzień 3 – wycieczka autokarem do Sea Park w Łebie 

Zbiórka 8.00  
8.15 wyjazd. 
10.00 Pobyt w Sea Park Łeba: 

- fokarium – pokaz artystyczny puchatek 

- wrak na wspak 

-Galeon Wodnik 

-Oceanarium prehistoryczne 3D 

-park miniatur latarni Morskich 

-park makiet zwierząt Morskich 

-muzeum marynistyczne 

- Błękitek live show – interaktywny wygadany wieloryb 

- Real Ocean – audiowizualne oceanarium współczesne  

- 14.00 obiad 

Planowany powrót ok godz. 16 

 

 



 

Dzień 4: 

8.00 Zbiórka  

8.30 -9,15 – zajęcia na pływalni  / zajęcia na boisku (podział na grupy) 
9-15-9.45 czas na przebranie i suszenie 
10.00-10.30 II śniadanie 
10.30 – 11.30 trening na boisku / trening na pływalni 
11.45 – 13.30 – pokaz filmu/bajki   
13.30 -14.00– obiad  
14.30 -15.30 – zajęcia na hali gimnastycznej / boisku 
15.30- 16 – odbieranie dzieci przez rodziców 

Dzień 5 

8.00 Zbiórka  

8.30 wyjazd na całodniową wycieczkę do Ostrzyc, w planie: 

- gra w mini golfa 

-ognisko z pieczeniem kiełbasek 

- rejs statkiem po jeziorze Ostrzyckim 

-gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu 

- strzelanie z łuku 

-obiad 

- powrót ok 16. 

 

 

•  * Istnieje możliwość rozliczenia opłaconych a niewykorzystanych zajęć nauki pływania od 

12.03 – w tym celu prosimy o kontakt indywidualny pod numerem telefonu :504 769 193, 

Np. była wpłata semestralna 570zł za zajęcia na Chyloni lub hotelu mercure z czego odbyło 

się 5 zajęć a więc do rozliczenia pozostało 420zł.  Do zapłaty za półkolonie pozostanie 270zł. 

Z półkolonii na Chyloni mogą skorzystać również dzieci chodzące na inne pływalnie lub spoza 

szkoły pływania JUST SWIM. 

 

Ilość osób biorących udział w półkoloniach jest ograniczona. 

Prosimy zaopatrzyć dzieci w maseczki, nakrycia głowy oraz II śniadania. 

 

W dni nie wycieczkowe prosimy zaopatrzyć dzieci w obuwie zmienne sportowe na hale, jedną 

lub dwie koszulki na zmianę, strój pływacki – obowiązkowe kąpielówki, klapki, ręcznik, 

czepek, okularki.  

 

Rodzic zobowiązuje się przywieźć dziecko na miejsce zbiórki pomiędzy godz.8.00 a 8.15. 

Jeżeli rodzic zgłosi taką potrzebę zorganizujemy możliwość przywiezienia dziecka szybciej tj 

na 7.30. Rodzic zobowiązuje się odebrać dziecko najpóźniej do godz.16.15 chyba, że nastąpi 

późniejszy przyjazd autokaru z wycieczki. 

Rodzic zobowiązuje się przyprowadzić na zajęcia tylko zdrowe dziecko nie mające w czasie 

minimum dwóch tygodni przed rozpoczęciem półkolonii kontaktu z osobą chorą na covid-19 

oraz nie wykazujące oznak tej choroby w tym szczególnie kaszlu i gorączki. 

 

W przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator zastrzega 

sobie prawo zmiany kolejności w programie lub ewentualnej zmiany programu. 

 

ZAPISY pod numerem tel : 504 769 193 


