Fundacja Wspierania Kultury Gimnastycznej „Aktywna Przyszłość” zaprasza dzieci
i młodzież w wieku 8 – 17 lat na zajęcia na wrotkach i trampolinach. Zajęcia prowadzone
będą przez cały okres wakacji, dwa dni w tygodniu.
W ramach zajęć na trampolinach skorzystać będzie można z zajęć: gimnastycznych
ogólnorozwojowych, akrobatycznych, niestandardowych lekcji WFu, gier i zabaw typu
zbijak, koszykówka czy siatkówka. Każdy uczestnik otrzyma skarpety antypoślizgowe.
Na zajęciach sportowych na wrotkach przewidziane są: wrotkarstwo rekreacyjne,
wrotkarstwo tradycyjne, freeride, unihokej na wrotkach. W ramach zajęć każdy
z uczestników będzie mógł wypożyczyć sobie wrotki.
Jednorazowo w zajęciach może uczestniczyć grupa 14 osobowa, przy czym jedna osoba
może skorzystać z więcej niż jednych zajęć.
Terminy zajęć:
Zajęcia na wrotkach odbywać się będą w każdy poniedziałek w okresie wakacyjnym:
25.06; 2.07; 9.07; 16.07; 23.07; 30.07; 6.08; 13.08; 20.08; 27.08
w godzinach od 13:00 do 14:00
Zajęcia na trampolinie odbywać się będą w każdą środę w okresie wakacyjnym:
27.06; 4.07; 11.07; 18.07; 25.07; 01.08, 08.08; 15.08; 22.08, 29.08
w godzinach od 13:00 do 14:00
Uczestnicy przychodzą na zajęcia15 minut przed godziną ich rozpoczęcia (o 12:45)
Miejsce realizacji zajęć:
Zajęcia na wrotkach: Wrotkarnia Skate Town - Lublin, ul. Krochmalna 13h
Zajęcia na trampolinie: Park Trampolin Mania Skakania - Lublin, ul. Krochmalna 13i
Zapisy:
Zapisy prowadzone będą poprzez formularz na stronie www.aktywnaprzyszlosc.pl,
Liczba miejsc jest ograniczona.
Na pierwszy tydzień zajęć zapisać się będzie można już od 18 czerwca, natomiast na każde
kolejne z TYGODNIOWYM wyprzedzeniem (np. na zajęcia na trampolinach 25.07
rozpoczynamy zapisy tydzień przed czyli 18.07)

Uwaga:
Dzieci poniżej 13 roku życia muszą przychodzić na zajęcia z rodzicem bądź opiekunem
prawnym.
Dzieci powyżej 13 roku życia mogą przyjść same na zajęcia sportowych jednak muszą
posiadać zgodę rodzica/opiekuna prawnego
W przypadku korzystania z zajęć w Parku Trampolin Mania Skakania zgodę należy
wypełnić
elektronicznie
poprzez
stronę
www.maniaskakania.pl
(zakładka
BEZPIECZEŃSTWO).
Na Wrotkarni Skate Town dziecko może posiadać przy sobie zgodę w wersji papierowej.
Warunkiem udziału dziecka w zajęciach jest dostarczenie prawidłowo wypełnionych
dokumentów.

Zadanie realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin

