
FERIE Z SOSIR 2015 

Data Godzina Miejsce Opis zajęć 

02-06.02.2015 r. 

oraz 

09-13.02.2015 r. 

11.45-12.45 

12.45-13.45 

13.45-14.45 

 

13.15-13.45 

13.45-14.15 

14.15-14.45 

Zajęcia na pływalni SOSiR 

(duża niecka) 

 

 

Zajęcia na pływalni SOSiR 

(mała niecka) 

Zajęcia pod hasłem Ferie z SOSiR i WOPR organizowane są wspólnie ze 

Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Oferta skierowana 

do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat. W ramach zajęć nauka pływania              

i doskonalenia technik pływackich połączona z zabawami w wodzie dla 

najmłodszych oraz elementami ratownictwa wodnego. Zajęcia pod okiem 

doświadczonych instruktorów w grupach maksymalnie 15 osobowych. 

Koszt uczestnictwa to 1 zł, a cała uzbierana kwota zostanie przekazana na 

potrzeby bezdomnych zwierząt ze schroniska ANIMALS w Słupsku.. Więcej 

informacji na stronie www.sosir.pl. 

09-13.02.2015 r. 09.00-13.30 
Hala Lekkoatletyczna przy ul. 

Madalińskiego 1 

Zajęcia pod hasłem Ferie z Akademią Małego Lekkoatlety, przeznaczone 

przede wszystkim dla dzieci uczęszczających na zajęcia w ramach Akademii 

Małego Lekkoatlety.  W ramach półkolonii planuje się przeprowadzenie zajęć 

teoretycznych o tematyce sportowej, zajęć sportowych, konkursów, 

niespodzianek itp. jeśli aura pozwoli część zajęć odbędzie się na świeżym 

powietrzu. Odpłatność za zajęcia wynosi 100 zł (+35 zł posiłek). Więcej 

informacji na stronie www.sosir.pl. 

02-06.02.2015 r. 

09-13.02.2015 r. 

10.15-10.45 

10.45-11.15 

 

11.15-11.45 

11.45-12.15 

12.15-12.45 

Zajęcia na pływalni SOSiR 

(duża niecka) 

 

Zajęcia na pływalni SOSiR 

(mała niecka) 

Zajęcia pod hasłem Ferie z Aquarius - intensywne zajęcia nauki pływania i 

doskonalenia technik pływackich połączone z zabawami w wodzie dla 

najmłodszych oraz elementami ratownictwa wodnego i nurkowania dla 

starszych grup wiekowych. Koszt 10 zajęć wynosi  150 zł. Więcej informacji na 

stronie www.sosir.pl. 

02-06.02.2015 r. 

09-13.02.2015 r. 
08.00-16.00 

Korty tenisowe przy ul. 

Madalińskiego 1 

Półkolonie sportowo-językowe  – połączenie nauki gry w tenisa z nauką języka 

angielskiego. Oferta skierowana do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. 

Planuje się wyjście na basen, kręgle i do Multikina. W programie również gry i 

zabawy integracyjne, gry zespołowe, codzienna nauka gry w tenisa. W cenie 

również drugie śniadanie oraz ciepły posiłek. Koszt jednego turnusu wynosi 

480 pln. Więcej informacji na stronie www.tenis.slupsk.pl. 
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