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INFORMACJE ORGANIZACYJNE  

 

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 5-13 lat na półkolonie. AKTYWNE WAKACJE w Medincus Active to            

10 tygodni wspaniałej przygody i beztroskiej zabawy. Dzięki różnorodnym tematom przewodnim                                

w poszczególnych turnusach z pewnością, każdy znajdzie coś dla siebie. Opracowany program pozwala dziecku 

na wszechstronny rozwój, naukę poprzez zabawę i aktywny wypoczynek. 

Główne założenia programu:  

 aktywność fizyczna i zdrowe żywienie, 

 rozwój emocjonalny, 

 nauka pracy w grupie i zawieranie przyjaźni 

 rozwijanie i kształtowanie zainteresowań 

 budowanie pewności siebie, 

 rozwijanie zdolności interpersonalnych, 

 kontakt z przyrodą 

Dlaczego warto ?  

 atrakcyjny wypoczynek Twojego dziecka blisko domu 

 dobra okazja do nabrania pierwszych doświadczeń w samodzielnym spędzeniu dnia poza domem 

 nauka przez zabawę, zamiast komputera i telewizji 

 fachowa opieka, rozwój przez zabawę, beztroskie spędzenie czasu w bezpiecznych warunkach 

Organizator: 

Ośrodek Medincus ACTIVE, mieszczący się w Kajetanach przy ulicy Mokrej 1, 05-830 Nadarzyn, którego 

właścicielem jest Skarmed Sp. z o. o. 

Grupy wiekowe: 5-7 lat i 8-13 lat 

Terminy: 

Turnus Data 

I turnus 24-28.06.2019 

II turnus 1-5.07.2019 

III turnus 8-12.07.2019 

IV turnus 15-19.07.2019 

V turnus 22-26.07.2019 

VI turnus 29.07-2.08.2019 

VII turnus 5-9.08.2019 

VIII turnus 12-16.08.2019 

IX turnus 19-23. 08.2019 

X turnus  26-30.08.2019 

  

Program i tematyka turnusów 

 zajęcia w godzinach 8.00-17.00 
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 różnorodność tematyczna turnusów (piłkarskie, tenisowe, jeździeckie, sportowo-rekreacyjne, 

artystyczne, kulinarne) 

 edukacyjne wycieczki wyjazdowe i pokazy naukowe 

 gry i zabawy ruchowe 

 zajęcia plastyczne 

 

Turnus Data GR 5-7  GR 8-13  

I 24-28.06 Turnus REKREACYJNY Turnus SPORTOWO-REKREACYJNY 

II 1-5.07 Turnus ARTYSTYCZNY 

Turnus SPORTOWO-REKREACYJNY 

Turnus JEŹDZIECKI 

III 8-12.07 Turnus KULINARNY 

Turnus TENISOWY 

Turnus JEŹDZIECKI 

IV 15-19.07 
Turnus TYDZIEŃ REKREACYJNO - 

SPORTOWY Turnus SPORTOWO-REKREACYJNY 

V 22-26.07 Turnus PRZYRODNICZY 

Turnus PIŁKARSKI 

Turnus JEŹDZIECKI 

VI 29.07-2.08 Turnus KULINARNY Turnus SPORTOWO-REKREACYJNY 

VII 5-9.08 Turnus PODRÓŻNICZY 

Turnus SPORTOWO-REKREACYJNY 

Turnus JEŹDZIECKI 

VIII 12-16.08 Turnus REKREACYJNY Turnus SPORTOWO-REKREACYJNY 

IX 19-23.08 TurnusNAUKOWY  

Turnus PIŁKARSKI 

Turnus JEŹDZIECKI 

X 26-30.08 Turnus PRZYGODOWY  Turnus SPORTOWO-REKREACYJNY 

 

Wyżywienie: 

Uczestnicy otrzymują trzy posiłki dziennie: II śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek oraz napoje 

(woda/lemoniada/ciepła herbata) przez cały dzień trwania zajęć. Istnieje możliwość przygotowania posiłków dla 

dzieci z dietą (wegetariańską, bezglutenową, bezmleczną itd.) 

 

Pozostałe informacje organizacyjne 

Większość zajęć odbywa się na świeżym powietrzu m.in. w lesie, mini zoo, ogrodzie i boiskach zewnętrznych 

dlatego, każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, 

aktywności na świeżym powietrzu oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych (mokra 

trwa, błoto, deszcz, słońce, wiatr), w tym m.in.:  

- kalosze, obuwie sportowe,  

- czapka z daszkiem,  

- kurtka przeciwdeszczowa,  

- ubranie na zmianę, 

       - krem z filtrem oraz preparaty ochronne przed komarami i kleszczami.  
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Zalecamy nie przynosić na zajęcia wartościowych urządzeń / przedmiotów czy gotówki, kart płatniczych. 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za ich zgubienie lub kradzież. 

Prosimy, aby wszystkie rzeczy dzieci były podpisane/oznaczone: inicjałami lub pełnym imieniem i nazwiskiem 

oraz aby były spakowane w podpisany plecak lub torbę.  

Zapisy i płatności: 

 online na stronie http://medincusactive.pl/  

 osobiście w hali sportowej Medincus Active, ul Mokra 1, Kajetany  

 telefonicznie pod numerem tel. 512 482 202  

  mailowo pod adresem sport@medincusactive.pl. 

 

Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia jest dostarczenie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz 

dokonanie wpłaty zgodnie z poniższym. 

Opłata za Warsztaty wynosi: 

 pojedyncze dni wybranego turnusu – 130 PLN/dziecko 

 jeden turnus (5 dni; pn-pt) – 525 PLN/dziecko.  

opłata za półkolonie obejmuje: 

– zajęcia rekreacyjno-sportowe zgodne z programem 

– II śniadanie 

– obiad 

– podwieczorek 

 

Zapisanie dziecka na wybrany termin/turnus nie jest równoznaczne z jego zakwalifikowaniem na warsztaty. Po 

zapisaniu dziecka na wybrany turnus warsztatów należy niezwłocznie dokonać opłaty. O przyjęciu dziecka na 

warsztaty decyduje w pierwszej kolejności:  

 

a) czy dziecko zostało zapisane na cały turnus czy na pojedyncze dni. 

- pierwszeństwo mają osoby zapisujące dziecko na pełny 5 dniowy turnus tj. w przypadku wolnych 

miejsc na danym turnusie, pierwszeństwo zapisu ma osoba decydująca się 5 dniowy turnus. 

b) kolejność zaksięgowanych wpłat na rachunku bankowym Skarmed sp. z o.o. tj. w przypadku, kiedy 

na 15 osobowy turnus zapiszę się 20 osób, pierwsze 15, które dokona wpłaty zostanie 

zakwalifikowanych.  

c) w przypadku zapisu na jeden turnus należy dokonać wpłaty pełnej kwoty za wybrane dni.                                      

d) w przypadku zapisu na więcej niż jeden turnus należy dokonać wpłaty zadatku w wysokości 200 zł 

(za każdy turnus). Pozostałą część należy uregulować najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszego dnia 

danego turnusu, na które zostało zapisane dziecko. Opłaty można dokonać osobiście w recepcji hali 

sportowej lub przelewem na numer rachunku:  
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57 1500 1197 1211 9005 9930 0000 

                     Skarmed Sp. z o. o 

Ul. Mokra 1, Kajetany, 05-830 Nadarzyn 

tytułem: imię i nazwisko dziecka, wybrany termin/turnus 

 

e) W przypadku płatności przelewem, o zakwalifikowaniu dziecka na warsztaty poinformujemy drogą 

mailową z adresu sport@medincusactive.pl lub sms-em z numeru tel. 512 482 202, niezwłocznie po 

zaksięgowaniu wpłaty.  

Opłata za półkolonie nie obejmuje rabatu z tytułu posiadania Karty Nadarzyniaka i Karty Dużej 

Rodziny. 

 

mailto:sport@medincusactive.pl

