
Grupy dopasowane do wieku uczestników: 7-10; 10-13; 13-16; 16+ (podane przedziały wiekowe są 

orientacyjne i ostateczne grupy zostaną sformowane po zebraniu zgłoszeń, z intencją aby różnice 

wieku w grupie były jak najmniejsze) 

Miejsce: Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 69 w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 62 w Poznaniu 

Koszt udziału: 590zł/os. (brutto) 

Terminy: 17-21 sierpnia 2020 r. 

“Pomóż sobie - pomóż innym” 

Program: Sztuki walki + pierwsza pomoc + survival 

1. Sztuki walki – sztuka bezpiecznego upadania. 

2. Sztuki walki – Judo 

3. Sztuki walki - Karate 

4. Sztuki walki – Taekwondo. 

5. Samoobrona – kurs podstawowy. 

6. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

7. Pierwsza pomoc przedmedyczna. 

8. Ratownictwo – ewakuacja. 

9. Survival – rośliny jadalne i trujące – kurs podstawowy. 

10. Survival – sprzęt podstawowy EDC. 

11. Gry i zabawy zręcznościowe. 

12. Pokazy filmów o tematyce przygodowej i survivalowej. 

13. Wojskowe racje żywnościowe, pakiety przetrwania. 

 

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkę :)! 

 

Podczas półkolonii uczestnik ma zapewniony każdego dnia II-śniadanie, obiad, podwieczorek! 

Program stworzony będzie osobno i dopasowywany dla każdej grupy wiekowej, różniący się 

zakresem tematycznym i poziomem trudności. 

 

Informacje organizacyjne: 

Zajęcia programowe półkolonii realizowane są w godzinach 9-16, jednak rodzice mają możliwość 

oddania pod opiekę dziecka od godziny 7:30 i odbioru do godziny 17:00. Wymaga to jednak 

wcześniejszej deklaracji i określenia dni, w jakich to będzie. w tym czasie dziecko przebywa pod 

opieką wychowawców półkolonijnych. 

 

Zapisy i informacje dodatkowe: 

e-mail: polkolonia@pasjokreacja.pl    tel.: 508 – 465 – 485  

mailto:polkolonia@pasjokreacja.pl


Wstępny rozkład dnia: 

7:30 – 9:00 – Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (jeśli zachodzi taka potrzeba – gdy pewne dzieci 

zostają oddane pod opiekę przed rozpoczęciem realizacji zajęć programowych). w tym czasie dzieci 

nie realizują programu półkolonii, ale objęte są opieką wychowawców. 

9:00 – 10:30 – Trening sztuk walki dla wszystkich grup (wszystkie grupy realizują w tym samym czasie 

trening ze swoim trenerem w innej sali). Każdego kolejnego dnia następuje zmiana trenera i sztuki 

walki 

10:30-11:00 – II śniadanie 

11:00 – 12:30 – Zajęcia programowe nie mające formy ruchowej, każdego dnia realizowane dla danej 

grupy z innej tematyki: 

1. Survival - podstawy EDC 

2. Survival – rośliny jadalne i trujące 

3. Wojskowe racje żywnościowe, pakiety przetrwania 

4. Pokaz filmów o tematyce o tematyce filmów przygodowych i survivalowych 

5. Zajęcia rozwijające wiedzę o tematyce sportowej  (historia, zasady, idee – jak tworzyć, jak 

rozgrywać, o czym pamiętać – praktyczne kreowanie otaczającego Nas Świata, na Wspólnych 

Zasadach przy użyciu tematyki sportu) 

6. Zajęcia plastyczne (tematyczne) – zajęcia te wyłącznie dla grupy najmłodszej  

12:30-13:30 – Gry i zabawy ruchowe (ze szczególnym uwzględnieniem poziomu motoryczności i 

okresu rozwojowego (opartego na wieku i obserwacjach treningowych), w jakim znajduje się grupa 

prowadząca) 

13:30 – 14:15 – Obiad i przerwa poobiednia 

14:15 – 15:15 – Pierwsza pomoc (wszystkie grupy realizują w tym samym czasie, codzienne zajęcia 

z pierwszej pomocy. Każdego dnia uczą się innych elementów, a poziom zajęć dopasowany jest do 

wieku i możliwość uczestników zajęć) 

15:15 – 16:00 – Samoobrona (wszystkie grupy realizują w tym samym czasie trening ze swoim 

trenerem w innej sali). Każdego kolejnego dnia następuje zmiana trenera i sztuki walki 

16:00 – 17:00 – Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (jeśli zachodzi taka potrzeba – gdy pewne dzieci 

zostają oddane pod opiekę przed rozpoczęciem realizacji zajęć programowych). w tym czasie dzieci 

nie realizują programu półkolonii, ale objęte są opieką wychowawców.  

 

 

 

 



Kadra prowadząca 

Kadra prowadząca to osoby posiadające wszystkie wymagane dokumenty oraz wieloletnie 

doświadczenie w organizacji wyjazdów typu półkolonie, kolonie, obozy, szkolenia, wypady. Wszystkie 

zajęcia są prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje na odpowiednim poziomie. 

Kadrę tworzą eksperci i praktycy z dziedzin sportu, sztuk walki, ratownictwa, pożarnictwa, 

zarządzania kryzysowego, pedagogiki i pedagogiki wczesnoszkolnej. Kadrę tworzę nauczyciele 

akademiccy oraz szkół podstawowej, średniej i mundurowej. Posiadacze pasów mistrzowskich 

w judo, karate, taekwondo, licencjonowani trenerzy sportów walki, instruktorzy samoobrony, 

instruktorzy pierwszej pomocy, twórcy i instruktorzy Szkoły Przetrwania.  

Warto zwrócić, że merytorycznie program i opieka przygotowana jest na najwyższy poziomie, gdyż 

w grupie znajdują się tytularnie, min.: 

1. Licencjonowana trenerka, która z powodzeniem od ponad 10 lat zajmuje się treningiem dzieci 

w przedszkolach i szkołach podstawowych, która koordynuje program dla najmłodszych 

uczestników i jest opiekunem najmłodszych; 

2. Współtwórca procedur medycznych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który przez 

wiele lat pełnił rolę koordynatora ratownictwa medycznego i wykładowcy, mając za sobą 

wiele lat doświadczeń oraz pracy w pogotowiu i ratowania życia ludzi w ekstremalnych 

sytuacjach (np. na wojnie), który koordynuje program zajęć z pierwszej pomocy 

3. Wykładowca akademicki, uczący zajęć związanych z pierwszą pomocą i przetrwaniem 

w różnych warunkach, współzałożyciel i instruktor Szkoły Przetrwania, który koordynuje 

program zajęć z survivalu  

4. Wykładowca akademicki, trener Judo z licencją Światowej Federacji Judo, egzaminowany i 

certyfikowany przez Kodokan Judo Institute (pierwszą Szkołę Judo na Świecie), specjalista 

z zakresu sportu i aktywności fizycznej, koordynujący program zajęć sportowych, gier i zabaw 

ruchowych oraz obciążeń fizycznych, regeneracji i optymalizacji wysiłku fizycznego 

w odniesieniu do wieku, poziomu zmęczenia i poziomie zdolności motorycznych uczestników. 


