
Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie  zaprasza dzieci i młodzież mieszkające na terenie
Miasta Lublin lub uczęszczające do szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin na Ferie  
w wodzie - zajęcia na basenie. Każde zajęcia zostaną podzielone na dwa bloki.

Podczas zajęć w grupie początkującej odbędą się ćwiczenia mające na celu naukę leżenia
na wodzie, poślizgów oraz pracy nóg i ramion do stylu grzbietowego i kraula na piersiach. 

Dzieci w grupie zaawansowanej będą ćwiczyć doskonalenie pracy nóg i ramion do stylu
grzbietowego oraz kraula,  próbować uczyć się pracy nóg i  ramion do stylu motylkowego
i klasycznego oraz pełnej koordynacji pracy nóg i ramion w tych dwóch stylach.  

Następnie dzieci i młodzież będą miały czas wolny na zabawy w wodzie z wykorzystaniem
zjeżdżalni znajdujących się na basenie. 

Potrzebne umiejętności uczestników zajęć:
• w  grupie  początkującej:  oswojenie  ogólne  z  wodą,  umiejętność  zanurzenia  twarzy

w wodzie,
• w  grupach  zaawansowanych:  umiejętność  leżenia  na  wodzie,  poślizgów

oraz elementarnej pracy nóg i ramion do stylu grzbietowego.

terminy:  od poniedziałku do piątku (16.01.2023 – 27.01.2023) w czasie ferii zimowych według
harmonogramu:

• grupa początkująca w godzinach 10:00 - 11:30 (dzieci i młodzież w wieku 7 – 10 lat)
grupa zaawansowana w godzinach 11:45 - 13:15 (dzieci i młodzież w wieku 7 – 10 lat)

• grupa zaawansowana w godzinach 13:30 – 15:00 (dzieci i młodzież w wieku 11 – 14
lat)

miejsce: basen Aqua Lublin (część rekreacyjna) przy Al. Zygmuntowskich 4

zapisy od 5 stycznia  2023 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na
stronie  www.frslublin.pl/zimawwodzie2023 bądź  w  przypadku  wolnych  miejsc  przed
poszczególnymi zajęciami. Więcej informacji o zapisach na stronie www.frs.lublin.eu. 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  Udział w zajęciach jest bezpłatny,
konieczne  jest  potwierdzenie  obecności  (dzieci  zapisanych  internetowo)  dzień  przed
zajęciami. Szczegółowe informacje na temat zajęć znajdują się na stronie www.frs.lublin.eu

              Zadanie realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin

http://www.frs.lublin.eu/

