Ferie z siatkówką i koszykówką na Ursynowie. Rusz POZDROwie!
data aktualizacji: 2016.01.27

Ferie w mieście nie muszą być nudne. Dla wszystkich gimnazjalistów, którzy w okresie ferii
zimowych zostają w Warszawie, Fundacja Medicover wraz z portalem PilkaNaHali.pl
przygotowały niesamowitą gratkę – 12 godzin zajęć sportowych pod okiem profesjonalnych
instruktorów, medalistów Mistrzostw Świata i Europy. Wystarczy na nie przyjść, aby
przekonać się, że aktywność fizyczna to prawdziwa przyjemność. Zapisy już ruszyły, liczba
miejsc jest ograniczona. Zajęcia odbywać się będą m.in. w Szkole Podstawowej nr 100 przy
Tanecznej na Ursynowie.
- Pomysł na HALOwe ferie z Pozdro! narodził się po sukcesie zajęć sportowych, które organizujemy
dla podopiecznych Programu PoZdro! oraz po sukcesie kampanii Stań się PoZdro! aktywny! w
Lublinie - mówi Kamila Szarejko, Kierownik Programów Fundacji Medicover. – Widzimy na co dzień,
że ciekawe zajęcia sportowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród gimnazjalistów. Dzieki nim
młodzi ludzie odnajdują w sobie zapał i motywację do działania, uczą się współpracy i często
odkrywają nowe pasje. Stąd w te ferie proponujemy dzieciom zajęcia karate, siatkówkę oraz judo i to
z czołowymi polskimi sportowcami.
- Z największą przyjemnością włączyliśmy się w projekt Fundacji Medicover - HALOwych ferii z
PoZdro! dla gimnazjalistów. Jest on bliski naszej misji, jaką jest zaszczepianie miłości do sportu.
Aktywny fizycznie młody człowiek to później szczęśliwszy dorosły, dlatego zachęcamy wszystkich
rodziców i gimnazjalistów, aby tegoroczne ferie spędzili z nami - mówi Jakub Buga – założyciel
PilkaNaHali.pl.
Zajęcia w ramach HALOwych ferii z PoZdro! odbywać się będą przez dwa tygodnie, od 1. lutego do
10. lutego w dwóch szkołach: Szkole Podstawowej nr 279 przy ul Cyrklowej oraz Szkole

Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej na Ursynowie. Aby wziąć w nich udział, wystarczy
zarejestrować się na stronie www.pilkanahali.pl oraz podpisać zgodę na udział swojego dziecka w
treningach. Koszt to jedynie 15 zł za trening.
Harmonogram HALOwych Ferii z PoZdro!:
URSYNÓW
2.02.2016, 11:00-12:30 – SIATKÓWKA
4.02.2016, 11:00-12:30 – SIATKÓWKA
9.02.2016, 11:00-12:30 – SIATKÓWKA
10.02.2016, 11:00-12:30 – SIATKÓWKA LUB KOSZYKÓWKA
PRAGA-POŁUDNIE
1.02.2016, 11:00-12:30 – KARATE
3.02.2016, 11:00-12:30 – JUDO
8.02.2016, 11:00-12:30 – KARATE
10.02.2016, 11:00-12:30 – JUDO
Zapisy i rejestracja: www.pilkanahali.pl Zgoda rodziców: www.bit.ly/PoZdro-zgoda Instrukcja
zapisów: www.bit.ly/PoZdro-instrukcja
Więcej informacji:
www.po-zdro.pl
www.facebook.com/events/615902925232091/
www.pilkanahali.pl
www.facebook.com/PilkaNaHali
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