
PÓŁKOLONIE
NA SPORTOWO

DLA DZIECI
W WIEKU
OD 5 DO 12 LAT

LATO 2022 
TERMINY: 
I Turnus 04.07.22 r. - 08.07.22 r.
II Turnus 11.07.22 r. - 15.07.22 r.
III Turnus 22.08.22 r. - 26.08.22 r.

CENA:
697 zł

DWIE DOGODNE LOKALIZACJE



Nasze półkolonie są formą grupowego wypoczynku dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. 
Organizowane są w czasie wakacji na terenie Warszawy. 
W ciągu dnia realizujemy nasz program odpowiadający wybranym przez Państwa półkoloniom. 
W zależności od tematyki półkolonii dzieci mają zorganizowane przeróżne zajęcia sportowe, 
edukacyjne itp. Aktywnie spędzają czas, są pod stałą opieką, maja zapewnione wyżywienie – tak 
jak na obozie czy kolonii – jednak po południu są odbierane przez rodziców i wracają do domu.

W okresie wakacji wielu rodziców spotyka problem, ponieważ muszą zapewnić dzieciom opiekę 
przez okres dwóch miesięcy, a z różnych powodów nie mogą wysłać dzieci na obóz lub poza 
Warszawę. Dzięki organizowanym półkoloniom dzieci spędzające wakacje w mieście bawią się 
z rówieśnikami, rozwijają się, uczą i oczywiście wypoczywają. Półkolonie nie tylko rozwiązują 
problem, co zrobić z dzieckiem, ale stwarzają wiele możliwości rozwoju dzieci poprzez 
połączenie zabawy z edukacją.
.

PÓŁKOLONIE NA SPORTOWO
Aktywny wypoczynek dla dzieci.



KASZUBY, CZĄSTKOWOMIEJSCE

I TURNUS i II TURNUS LOKALIZACJA
Szkoła Podstawowa nr 231

Szkoła znajduje się w dzielnicy Białołęka, gdzie jest 
bardzo dobra komunikacja, możliwość dojazdu

autobusem (przystanek przy szkole) bądź samochodem
trasa S8 zaledwie 4 km od szkoły. 

Wszystko to zapewnia świetny dojazd, gdzie na miejscu
jest cicha spokojna okolica. Na terenie szkoły

nowo oddana do użytku infrastruktura sportowa. 
Spokojne i bezpieczne miejsce, gdzie dziecko może spędzić

czas aktywnie i edukacyjne oraz zadbać o swój
rozwój fizyczny podczas półkolonii FFK.

INFRASTRUKTURA SPORTOWA NA TERENIE SZKOŁY

Nowe Boisko ze sztuczną trawą. Spełniające wszystkie 
wymogi o wymiarach 40 x 75 m. 

Oddane do użytku końcem 2019 roku. 
Boiska wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki 

i gier zespołowych
Sala gimnastyczna w pełni wyposażona

sala fitness

W POBLISKIEJ OKOLICY DO DYSPOZYCJI

Basen Polonez OSIR Targówek
FUN CLIMB

HANGAR 646
FACTORY ANNOPOL

KUCHNIA

Pełne wyżywienie, 3 posiłki dziennie - II Śniadanie, 
Obiad (zupa + II danie i kompot) oraz podwieczorek.

SPORT



MIEJSCE

SPORT

III TURNUS LOKALIZACJA
Ośrodek Hutnik, ul. Marymoncka 42

Ośrodek Hutnik – nowoczesny kompleks sportowy 
m.st. Warszawy z całoroczną bazą treningową dla piłkarzy
 i kortami tenisowymi. Obiekt pięknie położony, w centrum 

zielonych Bielan, przy ul. Marymonckiej 42, blisko Wisłostrady, 
otwarty na potrzeby aktywnych warszawiaków.

INFRASTRUKTURA SPORTOWA OBIEKTU

boisko główne pełnowymiarowe o naturalnej nawierzchni, 
posiadające zadaszone trybuny na  1390 miejsc, 

spełniające warunki do rozgrywania meczów w III lidzie  
(zgodnie z przepisami PZPN);

2 boiska treningowe z licencją MZPN 
z nawierzchnią z trawy syntetycznej;

4 korty tenisowe z nawierzchnią z mączki ceglanej, 
zaplecze szatniowo-sanitarne;

parking na ponad 200 samochodów.
Spokojne i bezpieczne miejsce, gdzie dziecko może spędzić

czas aktywnie i edukacyjne oraz zadbać o swój
rozwój fizyczny podczas półkolonii FFK.

W POBLISKIEJ OKOLICY DO DYSPOZYCJI
BASEN

AWF WARSZAWA
KRĘGLE BEMOWO

HANGAR 646
GALERIA MŁOCINY

KUCHNIA
Pełne wyżywienie, 3 posiłki dziennie - II Śniadanie, 

Obiad (zupa + II danie i kompot) oraz podwieczorek.



MIEJSCE

TERMIN

CENA

$

Miejsce: 
I TURNUS i II TURNUS
SP 231, Warszawa, ul. Juranda ze Spychowa 10, 
III TURNUS
Ośrodek Hutnik, ul. Marymoncka 42

I Turnus: 04.07.2022 r. - 08.07.2022 r.

II Turnus: 11.07.2022 r. - 15.07.2022 r.

III Turnus: 22.08.2022 r. - 26.08.2022 r.

Cena

Dzieci: 697 zł / osoba



PROGRAM

II BLOKI
TRENINGOWE

PROGRAM
PÓŁKOLONII NA SPORTOWO

ZAJĘCIA 
Z PODZIAŁEM
NA GRUPY 
WIEKOWE

CODZIENNIE:

I BLOK
TEORETYCZNY

ZABAWY
INTEGRACYJNE

I ATRAKCJE

ZAJĘCIA 
INDYWIDUALNE



KASZUBY, CZĄSTKOWO

czas trwania półkolonii
przywożenie dzieci - 7:30 - 9:00
odbiór dzieci - 16:30 - 17:30  

pełne wyżywienie - 3 posiłki dziennie

opieka trenerów podczas półkolonii
i zajęć realizowanych dla dzieci 

realizacja programu

ubezpieczenie NNW

DLA KAŻDEGO 

COŚ SPORTOWEGO

W PROGRAMIE

PROGRAM PÓŁKOLONII

II Bloki treningowe
z wykwalifikowaną kadrą trenerską FFK

treningi piłkarskie według programu szkolenia FFK
zajęcia motoryczne

akrobatyka
zajęcia sprawnościowe z wielu dyscyplin sportowych

dodatkowo zajęcia indywidualne z podziałem
na małe grupy według predyspozycji zawodników

WSZYSTKIE ZAJĘCIA Z PODZIAŁEM 
NA GRUPY WIEKOWE

Zabawy integracyjne, atrkacje dodatkowe
wyjazd na Basen 

FUN CLIBING / HANGARY 646
teoria o prawidłowym odżywianiu

gry planszowe, konkursy,
gry sprawnościowe i edukacyjne

turniej piłkarski
Konkurs sprawnościowy autorstwa FFK

FUNmagedon
Bitwa wodna 

Zajęcia indywidualne 
podczas półkolonii

ilość osób w grupie od 1 do 8 maks 
Zajęcia piłkarskie doszkalające indywidualne umiejętności

Zajęcia motoryczne
Zajęcia ogólnorozwojowe

 



Kontakt 
www.obozy.ffksport.pl
biuro@ffksport.pl
Tel.: 538 406 209

 

PŁATNOŚCI
NAPISZ 
DO NAS

Wpłaty dokonujemy na konto bankowe
FFK Sport Sp. z o.o.

ul. Jasiniec 3/2
03-290 Warszawa

nr konta: 76 1950 0001 2006 0040 2738 0001

Tytułem:
Imię i nazwisko / dopisek: 

FFK ACTIVE PÓŁKOLONIE LATO 2022

Wpłat dokonujemy ratami:
I rata - zaliczka w wysokości 300 PLN od osoby

płatna w chwili dokonania zgłoszenia drogą mailową
II rata - pozostała kwota do 7 dni przed rozpoczęciem 

wybranego turnusu

Zgłoszenia dokonujemy poprzez uzupełnienie i wysłanie
formularza na stronie internetowej

www.obozy.ffksport.pl w zakładce ZAPISY
wybierając odpowiednią nazwę obozu i termin

 Po wysłaniu maila należy dokonać wpłaty  
zaliczki w wysokości 300 PLN od osoby i dostarczenia 

podpisanej umowy oraz uzupełnionej karty 
kwalifikacyjnej w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty. 

Dokumenty można dostarczyć drogą mailową 
na adres biuro@ffksport.pl. 

Po dokonaniu zgłoszenia zostanie wysłana 
do Państwa umowa oraz karta kwalifikacyjna

na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

JAK MOGĘ SIĘ ZAPISAĆ
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