CKIS MIECHÓW SEKCJA PŁYWACKA
ZAPRASZA NA ZAJĘCIA:
1.

SEKCJA PŁYWACKA GRUPA SPORTOWA przewidziana dla dzieci urodzonych w 2009 i 2010 r.
Zajęcia w małej grupie szkoleniowej, wybranej podczas zajęć kwalifikacyjnych. Trenujemy trzy razy w
tygodniu w poniedziałki, środy oraz czwartki od godziny 15:45-16:30 - rozpoczynamy od października.

Rozkład godzin dla dzieci, które brały udział w zajęciach sekcji sportowej w ubiegłym roku:
Grupa I (zawodniczki z licencjami pływackimi):
zajęcia od poniedziałku do czwartku w godzinach 18:00-19:30
Grupa II ( wszystkie dzieci, które uczęszczały na zajęcia grup sportowych w ubiegłym roku) :
zajęcia od poniedziałku do czwartku w godzinach 16:30-18:00
We wrześniu Grupa I oraz Grupa II będzie połączona. Spotykamy się na wspólnych treningach w dniach
20.09, 26.09, 28.09 od godziny 18:00-19:30 oraz 25.09. - od godziny 19:00-20:30
(opłata: połowa składki członkowskiej). - proszę o ponowne wypełnienie formularzy zapisów.

2.

SEKCJA REKREACYJNA - Zajęcia dwa razy w tygodniu w poniedziałki oraz piątki.

Wstępny harmonogram zajęć:
17:00-18:00 grupa I 2011/2010 (początkujący)
18:00-19:00 grupa II 2009/2008 (początkujący i doskonalenie)
19:00-20:00 grupa III 2007/2006 (początkujący i doskonalenie)
20:00-21:00 grupa IV 2005 - starsi (młodzież doskonalenie)
TEST KWALIFIKACYJNY (weryfikacja umiejętności)
Odbędzie się w dniu : 25.09.2017 r. : od 18:00-20:00 – formularz zapisów dostępny w kasie pływalni.
Nie wymagamy aby dzieci urodzone w 2011 roku oraz 2005 roku i starsze brały udział w teście kwalifikacyjnym
- proszę wypełnić formularz zapisów i zostawić w kasie krytej pływalni.
Harmonogram TESTU ( weryfikacji umiejętności) na podstawie, którego będziemy tworzyć grupy szkoleniowe:
1.
2.
3.
4.
5.

Rocznik 2010 – 18:00
Rocznik 2009 – 18:30
Rocznik 2008 – 19:00
Rocznik 2007 – 19:30
Rocznik 2006 – 20:00

Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami, prosimy aby formularze zapisów dostępne w kasie krytej pływalni były wypełnione przed
godziną rozpoczęcia testu kwalifikacyjnego, gdyż ułatwia to proces rekrutacji - na tej podstawie mamy możliwość odnaleźć poszczególne
dzieci na niecce basenowej oraz unikamy nagłych kolejek do kasy. Prosimy więc o wcześniejsze przybycie w celu wykupienia biletu oraz
przedłożenia formularza zapisów, tak aby testy poszczególnych grup mogły rozpocząć się punktualnie.
UWAGA – wstęp na test kwalifikacyjny podlega opłacie zgodnie z cennikiem krytej pływalni. (bilet wstępu) Zajęcia rozpoczynamy od
PAŹDZIERNIKA opłata za m-c zajęć wynosi - 80 zł (proszę o zapoznanie się z regulaminem sekcji).

KONTAKT: SEKCJA REKREACYJNA - 667555029, 881450159
SEKCJA SPORTOWA - 504378496 (w godzinach 17:00-20:00)

