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Klub Sportowy Dragon Tennis Team PRO oraz Szkoła Pływania Basenova połączyli siły, by 
przygotować dla Waszych dzieci wspólną i szczególną ofertę „Ferie zimowe 2023". 

 
 
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 17 lat do wspólnej, inspirującej sportowej zabawy podczas 
Ferii Zimowych 2023 organizowanych w obiekcie Tennis&Country Club w Giebułtowie. 

 
2 TURNUSY:   30.01-03.02    06.02-10.02 

          W GODZINACH 8.00-16.30 

 
Dzieci spędzą czas z dala od świateł komputerów, telewizorów czy konsol. Wezmą udział w zajęciach 
ruchowych zarówno w wodzie jak i na kortach tenisowych.  Otrzymają dużą dawkę pozytywnej energii oraz 
najważniejsze, wśród swoich rówieśników odkryją sport zupełnie inny niż ten, który znają ze szkolnych lekcji 
wf. 
 
1. Szczegóły oferty: 

 

 
 

           Przykładowy plan dnia: 
 

  8.00-8.45  Schodzenie się dzieci 

 9.00-11.00 Zajęcia na basenie (nauka pływania + zabawy w wodzie) 
11.00-11.45 II śniadanie 
12.00-12.45 Zabawy kreatywne/tematyczne 
13.00-14.00 Tenis 
14.00-14.45 Obiad 
15.00-16.00 Tenis 
16.15-16.30 Rozchodzenie się dzieci 
 
 

 W trakcie ferii zapewniamy: 
Ubezpieczenie NNW 

Opiekę wykwalifikowanych instruktorów 
Sprzęt i materiały do zajęć programowych. 

Wodę mineralną 
 

2. Rezerwacja miejsca oraz płatności 

Rodzic może dokonać rezerwacji miejsca na ferie:  

- telefonicznie: 730-530-770  

- mailowo: kontakt@basenova.pl lub recepcja@tcdragon.pl 

- osobiście w recepcji Tennis & Country Club od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-20.00 

  lub w recepcji Basenova. 

       W programie m.in: 
 

o 10 h treningów tenisa ziemnego z licencjonowanymi instruktorami i trenerami Klubu 
Sportowego Dragon Tennis Team PRO 

o 10h zajęć na basenie pod okiem instruktorów pływania ze Szkoły Pływania Basenova 
o Treningi ogólnorozwojowe z trenerami klubowego centrum sportowego - Active Academy 
o Gry i zabawy sportowe, warsztaty kreatywne (m.in kulinarne, plastyczne) 

mailto:kontakt@basenova.pl
mailto:recepcja@tcdragon.pl
http://m.in/
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Recepcja Basenova przyjmuje  jedynie zapisy oraz dokumentację. Wszelkie opłaty należy dokonać na konto 
Klubu Sportowego Dragon Tennis Team PRO. 
Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego o pierwszeństwie udziału w obozie decyduje termin wniesienia opłaty. 

  

Rodzic potwierdza rezerwację miejsca na obóz dziecka poprzez wniesienie opłaty zaliczki w wysokości 500 
zł w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji.  Pozostałą płatność należy uregulować 
najpóźniej 21 dni  przed rozpoczęciem obozu. 
Opłatę za półkolonie można zrealizować w siedzibie (recepcji) Organizatora półkolonii - recepcji Tennis & 
Country Club od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-20.00 lub przelewem na konto bankowe: 
 
Klub Sportowy Dragon Tennis Team PRO  
ul. Władysława Hermana 18, 32-085 Giebułtów 

nr rachunku: 26 1090 0088 0000 0001 4423 7580 
W tytule należy podać: „Ferie 2023 - Imię ̨Nazwisko, data turnusu."  
 

Istnieje możliwość wystawienia faktury.  

Prosimy jednak przed dokonaniem wpłaty o taką informację do recepcji klubowej. 

 

3. Cena 

FIRST MINUTE  Przy płatności do 31 grudnia 2022 - 999 zł  

Przy płatności po 1 stycznia 2023 - 1099 zł 
 

5 % zniżki dla klubowiczów - uczestników zajęć tenisowych Klubu Sportowego Dragon oraz zajęć 
pływackich Szkoły Pływania Basenova, organizowanych w roku szkolnym 2022/2023. 
5 % rabatu dla rodzeństwa, 

 

Kwota zaliczki jest stała 500 zł. Rabaty naliczane są przy II części opłaty. 

 

4. Odwołanie turnusu: 

Warunkiem utworzenia turnusu jest zapisanie odpowiedniej liczby osób. W przypadku mniejszej ilości 

uczestników organizator ma prawo do odwołania obozu w terminie 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rodzic 

o tym fakcie zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową. Rodzicowi przysługuje wówczas 

zwrot wpłaconej opłaty za obóz. W pierwszej kolejności jednak proponujemy inny termin. 

 

5. Rezygnacje - ubezpieczenia 

Dla Państwa bezpieczeństwa zachęcamy do skorzystania z ubezpieczenia: 

od rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku.  

Organizator nie zwraca wpłat dokonanych na Ferie zimowe 2023, będzie to dla Państwa bezpieczeństwo na 

wypadek konieczności rezygnacji z przyczyn jak np. choroba, wypadek lub inne okoliczności wymienione w 

umowie zawieranej z ubezpieczycielem. 

 

Przedstawiamy przykładową ofertę PZU. 

Cena ubezpieczenia: 

- ferie zimowe 2023 cena: 999zł - koszt ubezpieczenia ok. 50 - 60 zł 

- ferie zimowe 2023 cena: 1099zł - koszt ubezpieczenia ok. 60 - 70 zł 

Link pod którym znajdą Państwo szczegóły oferty: 

https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1513511 

tel:26109000880000
tel:000144237580
https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1513511
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Kontakt bezpośredni do ubezpieczyciela: 

Magdalena Belarbi 

Tel: 602 285 230 

Mail:abm.ubezpieczenia@wp.pl 

 

6. Dokumenty wymagane do zapisu: 

- karta kwalifikacyjna, 
- umowa + regulamin półkolonii, 
- oświadczenia rodzica, 
- upoważnienie do odbioru dziecka, 

 
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminami obowiązującymi  na terenie obiektu: Regulaminy pływalni 
BasenoVa,  Regulaminy TCC i Klubu Sportowego Dragon.  

Wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać e-mailem na adres kontakt@basenova.pl, lub 

recepcja@tcdragon.pl a oryginały dostarczyć do recepcji Basenova/ recepcji Tennis & Country Club najpóźniej 

7 dni przed  rozpoczęciem półkolonii. 

 

7. Rzeczy, które należy przygotować na obóz; 

• Wygodny strój sportowy x2 

• Pełne obuwie sportowe, 

• Strój kąpielowy, 

• Czepek, 

• Okulary pływackie, 

• Klapki, 

• 2 ręczniki i przybory higieniczne, 

• Bidon na wodę, 

• Dużo energii do dobrej zabaw      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kontakt@basenova.pl
mailto:recepcja@tcdragon.pl
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I. TENIS - KLUB SPORTOWY DRAGON TENNIS TEAM PRO  

 

Treningi dla dzieci i młodzieży przeprowadzane są na wszystkich poziomach 

zaawansowania. Grupa jest dzielona ze względu na wiek oraz poziom umiejętności. 

Na pierwszych zajęciach dzieci są testowane w zależności od umiejętności oraz 

predyspozycji, tak aby trening był dla nich jak najbardziej efektywny a zarazem przyjemny. Pomagamy 

stawiać pierwsze kroki na korcie lub doskonalić umiejętności bardziej doświadczonym adeptom tenisa.  

 

Zajęcia prowadzone są w małych grupach. Na jednego instruktora przypada 6 dzieci. Młodsze dzieci 

zaczynające przygodę z tenisem mają zajęcia z mini siatkami, które rozkładane są na korcie.  

Na pierwszych (trzech) lekcjach początkowe zajęcia dla dzieci to nauka czucia piłek, podbijanie  piłki 

rakietą, uczenie trzech podstawowych uderzeń: serwis, forehand, backhand, nauka rzucania piłką do 

celu oraz łapanie piłeczki, gry, zabawy aktywizujące i przygotowujące do nauki gry w tenisa. Zajęcia mają 

na celu również złapania przez dzieci „bakcyla” i motywowanie je do aktywności.  

Zajęcia prowadzone są na kortach z nawierzchnią dywanową, co dobrze wpływa na układ kostny.  

Każde dziecko otrzyma specjalny dzienniczek, w którym zapisywane będą postępy co dodatkowo 

motywuje małych tenisistów do pracy. 

 

Na zajęciach konieczne są dobre sportowe buty i sportowy strój. Sprzęt dla dzieci instruktorzy będą 

dobierać w zależności od wieku, wzrostu dzieci oraz ich umiejętności. Mamy tutaj odpowiednie rakiety 

oraz piłki oznaczone kolorami (czerwone, pomarańczowe, zielone i twarde- mają one różne prędkości 

co dostosowane jest do umiejętności dzieci). 

 

Klub zapewnia opiekę trenerską, sprzęt tenisowy w postaci rakiet, piłek oraz pomocy treningowych. 

Wymagany jest jedynie sportowy strój, buty z płaską podeszwą, dobry humor i zapał do nauki. 

 

Cały program treningowy został opracowany  i nadzorowany jest przez akredytowanego 

wykładowcę i licencjonowanego trenera PZT Katarzynę Strączy 

 

 

II.  BASEN – BASENOVA 

 

 Zajęcia na basenie odbywają się zarówno dla tych, którzy rozpoczynają przygodę z 

pływaniem jak i tych, którzy szlifują pływacką formę. W czasie ferii zaplanowaliśmy minimum 2h dziennie 

zajęć na basenie. W programie zajęć: 

1. Oswajanie się z wodą- pierwsze zajęcia dla dzieci, które zaczynają przygodę z pływaniem to: 

• Wchodzenie i wychodzenie z wody 

• Chodzenie po dnie 

• Biegi do wyznaczonego miejsca pojedynczo 

• Chlapanie się wodą 

2. Rozgrzewka przed wejściem do wody  

3. Nauka i doskonalenie pływania m.in.: 

• Szybowanie z deską na piersi 

• Poślizgi z deską z odbicia od dna 

• Skoki do wody z 1 m na nogi 



  

5 
 

• Poślizgi na brzuchu i grzbiecie z odbicia od ściany 

• Praca nóg do kraula z deską 

• Ruchy nóg do stylu grzbietowego w poślizgu z deską 

• Ruchy nóg do kraula w poślizgu na piersiach z deską (nauka oddychania przy pływaniu 

kraulem) 

• Skoki do wody z przepłynięciem 6 m strzałką na piersiach 

4. Nurkowanie, skoki do wody, gry i zabawy w wodzie,  

• Chowanie głowy pod wodę, nurkowanie po krążki. 

• Przechodzenie pod liną 

• Ćwiczenia oddechowe przy przelewie 

• Ćwiczenia wypornościowe 

 

Po zajęciach nauki pływania mamy czas na wodne figle i zabawy, które prowadzone są tak, aby 

intensyfikować korzyści płynące z ruchu w wodzie. W ostatnim dniu ferii dzieci przeżyją wielką piracką 

przygodę i sprawdzą zdobyte umiejętności w zadaniach poszukiwania skarbu.  

Zajęcia prowadzone będą pod okiem Katarzyny Staszak - Kosturkiewicz multimedalistki i trenerki 

z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. 

 

III. Zajęcia sportowe 

Zajęcia realizowane będą głównie na kortach tenisowych, gdzie nawierzchnia jest idealna do wszelkich 

aktywności dla dzieci, ponieważ zabezpiecza stawy oraz jest bezpieczna przy upadkach. W miarę 

możliwości pogodowych zajęcia poprowadzimy również na świeżym powietrzu. 

Zajęcia zostaną dopasowywane do zainteresowań i predyspozycji dzieci. Zależy nam, aby były to gry 

zespołowe uczące wzajemnego szacunku i współpracy, a także różnego rodzaju zawody uczące dzieci 

zdrowej rywalizacji. Jednocześnie zależy nam na poprawie ogólnej kondycji dzieci oraz dobrej zabawie. 

Przykłady zajęć sportowych: 

 

- Piłka nożna, ręczna, siatkowa, Badminton 

- Sztafety oraz zawody 

- Zajęcia gimnastyczne 

Do zajęć będziemy wykorzystywać, także salę do zajęć od Active Academy, która mają fantastyczne 

wyposażenie.  

IV. Zajęcia kreatywne/wyciszające 

 

Zajęcia dostosowane będą do potrzeb dzieci pod kątem odpoczynku między zajęciami. Mają one na celu 

nabranie sił na kolejne wyzwania. Rodzaj zajęć będzie zależny również od wieku dzieci. 

Przykład zajęć: 

- z wykorzystaniem muzyki np. śpiewanie piosenek lub słuchanie słuchowisk w tężni solankowej, 

- rozwijające kreatywność poprzez sztukę: np. malowanki, zdrapywanki, lepienie z plasteliny i wszelkie 

prace plastyczne, 

- gry planszowe, układanie puzzli, 

- zajęcia kulinarne, 

 

https://polszczyzna.pl/badminton-czy-babington/
https://polszczyzna.pl/badminton-czy-babington/
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V. ACTIVE ACADEMY CENTRUM ZDROWIA I SPORTU 

Active Academy oferuje autorski program aktywizacji ruchowej dzieci. Zawiera on 

elementy gimnastyki, która wzmocni kręgosłup Twojego dziecka. Zajęcia będą 

dostosowane do możliwości i zainteresowań dzieci. Będziemy jednak prowadzić ćwiczenia, dzięki którym 

Twój szkrab będzie zwinniej poruszał się w codziennym życiu oraz polubi ruch. 

Zajęcia zawierają również profilaktykę wad postawy, dzięki której unikniesz czasochłonnych i żmudnych 

ćwiczeń terapeutycznych. Podczas każdego treningu przemycamy również edukację prozdrowotną w 

zakresie zasad zdrowego stylu życia, dzięki czemu Twoje dziecko będzie wiedziało, jakich zasad należy 

się trzymać w dorosłym życiu. Active Academy oferuje: 

• zajęcia ogólnorozwojowe 

• elementy gimnastyki korekcyjnej 

• zajęcia na torze ninja warrior 

• poprawę sprawności ruchowej i koncentracji 

• poprawę postawy ciała 

• naukę poprawnej komunikacji i współpracy z rówieśnikami 

 

Na zajęciach obowiązuje wygodny strój sportowy oraz sportowe obuwie. Dobór rodzaju zajęć będzie 

uzależniony od wieku dzieci, a także ich predyspozycji i sił fizycznych. Na pewno ten rodzaj zajęć ma 

pozytywnie wpływać na postawę dzieci oraz poprawę sprawności ruchowej. O formie aktywności 

zdecydują instruktorzy po zapoznaniu się z dziećmi. 

 

 

 

 


