WKS Śląsk Wrocław SA

Oferta dla uczniów
WKS Śląsk Wrocław SA pragnie w sposób aktywny i
ciekawy zagospodarować czas uczniów podczas
odwołanych zajęć szkolnych. Przedstawiamy naszą
ofertę zajęć piłkarskich.

Zajęcia sportowe
W dniach 8 i 10-12 kwietnia oraz 15 i 17-19 kwietnia Śląsk
Wrocław zaprasza na zajęcia sportowe, które będą odbywać się
na obiekcie treningowym przy ul. Oporowskiej 62.
Zajęcia potrwają ok. godziny. Zaplanowano je trzy razy dziennie,
o następujących porach:
•godz. 9:30 – 100 dzieci
•godz. 11:00 – 100 dzieci
•godz. 12:30 – 100 dzieci
Zajęcia będą miały charakter turnieju piłkarskiego (5 x 5) oraz
doskonalenia techniki piłkarskiej.
Zajęcia przygotowane dla dzieci z klas od 4 do 6

Zajęcia Sportowe
Równolegle na specjalnie zaaranżowanych boiskach
będą
rozgrywane
cztery
mecze
pomiędzy
pięcioosobowymi drużynami. Prowadzone będą także
zajęcia rozwijające umiejętności techniczne pod
kierownictwem wykwalifikowanych trenerów z
Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław.
Dla najlepszych zawodników
atrakcyjne nagrody.

przewidziane

Zajęcia przygotowane dla dzieci z klas od 4 do 6

są

Trening otwarty
Śląsk Wrocław zaprasza szkoły na trening otwarty I zespołu
Śląska Wrocław.
Przedstawiamy dwa terminy do wyboru:
•9.04.2019 (wtorek)
•16.04.2019 (wtorek)
Uczniowie będą mieli rzadką okazję zobaczyć, jak wygląda
profesjonalny trening zawodników grających w Lotto
Ekstraklasie.
Po treningu będzie możliwość zebrania autografów i zrobienia
zdjęcie z piłkarskim idolem.
Liczba miejsc jest ograniczona. Na każdy trening zapraszamy
750 dzieci. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia przygotowane dla dzieci z klas od 4 do 8

Zajęcia dodatkowe
Dzieciom, które nie będą zainteresowane aktywną
formą spędzania czasu na boisku, zapewniamy
specjalną strefę pod opieką klubowej psycholog.
Uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w
warsztatach zdrowego żywienia prowadzonych przez
dietetyk Śląska Wrocław, spotkania się z legendami
klubu (Tadeusz Pawłowski, Janusz Sybis, Dariusz
Sztylka) czy posłuchania, na czym polega praca
kierownika do spraw bezpieczeństwa czy rzecznika
prasowego.
Dodatkową atrakcją będzie udział w prawdziwej
konferencji prasowej, przed meczem Śląska Wrocław,
którą zaplanowano na 12 kwietnia.

Ważne informacje
• Śląsk Wrocław zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć piłkarskich, ze względu na warunki atmosferyczne.
• O zapisach na poszczególne aktywności decyduje kolejność zgłoszeń.
• Prosimy o zgłoszenia drogą mailową.
• Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: ilość dzieci, nazwa placówki oświatowej, imię i nazwisko oraz numer
telefonu opiekuna.
• Prosimy, aby uczniowie przyjechali na obiekt przebrani w strój sportowy.
• Wymagane jest obuwie sportowe, jednak nie mogą to być korki piłkarskie.
• Prosimy, aby opiekun grupy miał ze sobą plecak lub torbę, w których będzie mógł zdeponować wartościowe rzeczy swoich
podopiecznych. Za wszystkie zgubione przedmioty czy kradzieże, Śląsk Wrocław nie bierze odpowiedzialności.
• Opiekun grupy musi mieć ze sobą kartę wycieczki.
• Uczniowie będą mieli możliwość zakupu oficjalnych pamiątek WKS Śląsk Wrocław.

KONTAKT I REJESTRACJA
Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław SA
53-434 Wrocław
ul. Oporowska 62
ŁUKASZ CIEMKSI
Telefon komórkowy: 601 708 454
E-mail: lciemski@slaskwroclaw.pl
W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

