Najczęściej Zadawane Pytania - Półkolonie
Moje dziecko nigdy nie grało w tenisa, czy poradzi sobie na treningach?
Oczywiście. Plan zajęć jest opracowany na bazie naszego wieloletniego
doświadczenia. Dzieci uczą się podstaw gry w tenisa, zachowania na korcie
tenisowym. Zależy nam, aby każde dziecko oprócz nauki gry w tenisa, mogło poczuć
frajdę zabawy sportowej. Stawiamy na integrację, gry zespołowe i uśmiech na twarzy
każdego dziecka .
Moje dziecko od kilku lat jest uczestnikiem Szkoły Tenisa, czy nie będzie się
nudziło podczas półkolonii?
Podczas półkolonii staramy się, aby uczestnik miał zapewniony poziom treningu, który
pozwoli mu udoskonalać technikę gry. Kładziemy nacisk na sport, zwłaszcza trening
Tenisa Ziemnego
Moje dziecko nie ma własnej rakiety tenisowej, czy musimy przed półkoloniami
zaopatrzyć się w fachowy sprzęt tenisowy?
Każde dziecko uczestniczące w półkoloniach otrzymuje na czas treningu rakietę,
dobraną do wzrostu dziecka. Jeśli jednak zdecydują się Państwo na zakup rakiety to
nasi trenerzy. Podpowiedzą, jaką zakupić rakietę.
Czy jeśli będzie padać deszcz / śnieg, gdzie będą odbywać się zajęcia dla
dzieci?
Klub Strefa Sportu Tenis & Fitness dysponuje dwoma krytymi ogrzewanymi kortami
tenisowymi, więc pogoda nam nie straszna. Zapewniamy realizację programu
niezależnie od pogody. Zajęcia będą się również odbywać na sali sportowej.
W jakim wieku będą uczestnicy półkolonii?
Uczestnicy naszych półkolonii to dzieci od 5 do 13 roku życia. W zależności od wieku
uczestników danego turnusu, dzieci dzielone są na podgrupy.
Mam dzieci w wieku 8 i 11 lat, czy będą razem w grupie?
W zależności od ilości uczestników i ich wieku, dzieci dzielone są na podgrupy –
część zajęć prowadzona jest w podgrupach, a w części biorą udział wszyscy
uczestnicy razem.
W co należy zaopatrzyć dziecko na półkolonie?
Czytaj: Niezbędnik Młodego Tenisisty . Wszystkie inne pomoce dydaktyczne i
akcesoria tenisowe/sportowe zapewnia klub Strefa Sportu.
Kto poprowadzi treningi tenisowe dla dzieci?
Adam Górecki – były czołowy zawodnik, klasyfikowany na listach Polskiego Związku
Tenisowego. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie, szczególnie w pracy z
dziećmi. Uprawnienia instruktorskie do prowadzenia zajęć – AWF Poznań.

Moje dziecko nigdy nie było na lodowisku, nie umie jeździć na łyżwach i nie
posiada swoich łyżew, czy bez obaw będzie mogło uczestniczyć w tej atrakcji?
Oczywiście nasi opiekunowie zadbają o bezpieczeństwo wszystkich uczestników na
lodowisku.Jeśli dziecko nie posiada swoich łyżew, w ramach opłaty za półkolonie,
wypożyczymy dla dziecka łyżwy w wypożyczalni lodowiska.
Czy moje dziecko będzie bezpieczne podczas trwania zajęć półkolonii?
Naszym priorytetem jest zapewnić jak najlepszą opiekę wszystkim dzieciom
uczestniczącym w półkoloniach. Klub Strefa Sportu od 7 lat prowadzi półkolonie letnie
oraz zimowe dla dzieci i młodzieży. Półkolonie każdorazowo zgłaszane są do
Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Każdy turnus kontrolowany jest przez Kuratora oraz
przez pracowników Sanepidu. Wszystkie kontrole zawsze były zakończone
pozytywną opinią Kuratora Oświaty.
Czy honorujecie kartę rabatową KidZone?
Tak. Naszym Klientom oferujemy 10% zniżki po okazaniu karty rabatowej KidZone.
Jestem Stałym Klientem Klubu. Jakie posiadam przywileje?
Stałym Klientom Klubu – uczestnikom Szkoły Tenisa, Ferii z Tenisem, Wakacji z
Tenisem w latach 2007 – 2015 – oferujemy Rabaty na Półkolonie, Rabaty u naszych
Partnerów – Centrum Medyczne Diagnosis. Oferujemy pierwszeństwo rezerwacji
miejsc na zajęcia Szkoły Tenisa oraz Rabaty na Karnety Szkoły Tenisa.
Co w przypadku choroby dziecka?
Do 5 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, zwracamy koszt po odjęciu kosztów
administracyjnych.W przypadku pojedynczych dni opłata nie ulega zmianie. Można w
zarezerwowane miejsce zapisać inne dziecko. Do każdej tego typu sytuacji
podchodzimy bardzo indywidualnie – staramy się zapewnić, aby każda tego typu
sytuacja była rozpatrzona z korzyścią dla małego tenisisty.
Prosimy o zachowanie paragonu fiskalnego
Paragon fiskalny jest niezbędny do wystawienia FV VAT oraz w sytuacji rezygnacji z
turnusu w przypadku wcześniejszej dokonanej wpłaty.
Niezbędnik Młodego Tenisisty czyli co każdy Młody Tenisista powinien mieć:
Zmienne obuwie sportowe – najlepiej wiązane (np. trampki, tenisówki, adidasy)
Wygodny strój sportowy nieograniczający i nie krępujący ruchów podczas
treningów i zabawy. Zmienna bluza sportowa z długim rękawem. Czapka, szalik,
rękawiczki (jeśli tylko pogoda pozwoli to podczas półkolonii będziemy wychodzić na
plac zabaw, boisko znajdujące się przy klubie Strefa Sportu Tenis & Fitness – zabawy
na śniegu). Wycieczka na lodowisko – piątek: plecak z dodatkową bluzą i
dodatkowe rękawiczki. Jeśli dziecko posiada kask rowerowy/ narciarski/ na rolki to
proszę o zabranie w dniu wycieczki na lodowisko.
Pamiętajmy: o ciepłej kurtce, nakryciu głowy, szaliku i ciepłych rękawiczkach.
Legitymacja szkolna (jeśli dziecko posiada)

