
 PÓŁKOLONIE

Już  w  te  wakacje  Park  Trampolin  JUMPIN  PLACE organizuje

specjalnie z myślą o Was  półkolonie! Obejmują one między innymi naukę

akrobatyki  i  zabawę w formie  gier  zespołowych  na  trampolinach  i  innych

sportowych  rywalizacji.  Ponadto  na  najmłodszych  czekają  dodatkowe

niespodzianki! Dzieci będą mogły zadecydować gdzie mają ochotę danego

dnia wyjść. Zapewniamy, że lato można spędzić aktywnie i na wesoło. 

Nasza wyspecjalizowana kadra trenerska zadba o bezpieczeństwo i

moc atrakcji dla dzieci i młodzieży. Półkolonie będą prowadzili między innymi:

Tomasz  Modrzyński -  trener  klasy  II  specjalizujący  się  w  akrobatyce,

skokach  na  trampolinie  i  gimnastyce  sportowej  oraz  Gabriela  Janik -

mistrzyni  Polski  w  gimnastyce  sportowej.  Nasi  trenerzy  realizują

harmonogram zajęć na trampolinach w taki sposób, by dzieci miały szansę

nauczyć się akrobatyki od podstaw, poznając także elementy parkouru czy

trickingu.

Półkolonie  w  JUMPIN  PLACE obejmują  5  dni  nauki  i  zabawy  w

naszym Parku Trampolin a w tym 25 godzin zajęć akrobatyki z najlepszymi

trenerami!  Na  podsumowanie  czasu  spędzonego  wspólnie  z  Nami  dzieci

będą mogły zaprezentować nowo zdobyte umiejętności takie jak fiflaki, twisty

czy salta. Dodatkowo w planie półkolonii są przewidziane wyjścia na basen,

do kina czy na gokarty.

Półkolonie będą się odbywały w czterech turnusach:

• Turnus I 10 - 14 lipca

• Turnus II 17 - 21 lipca

• Turnus III 7 - 11 sierpnia

• Turnus IV 14 - 18 sierpnia

Istnieje możliwość dostosowania innego terminu turnusu przy dużej liczbie

chętnych.

Każdy z nich będzie trwał 5 dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-
17:00.

PROGRAM PÓŁKOLONII OBEJMUJE:

• naukę poprzez zabawę na trampolinach w ciągu 5 dni;

• zajęcia akrobatyki (25 godzin);

• pełne wyżywienie (II śniadanie, przekąska, ciepły posiłek oraz woda 

bez ograniczeń);

• opiekę nad dziećmi od 8:00 do 17:00;

• dodatkowe wyjścia do parku linowego, do kina, na basen, na gokarty;

• 2 pary skarpetek antypoślizgowych;

• ze względu na małe grupy - indywidualne podejście trenerów;

• wyspecjalizowaną kadrę;

• pokazy ewolucji akrobatycznych.

Koszt pełnych atrakcji półkolonii w JUMPIN PLACE to 600 zł. 

Do 4 czerwca mamy cenę promocyjną - 549 zł!


