MIĘDZYSZKOLNY KLUB
SPORTOWY

GDAŃSKA AKADEMIA
LEKKIEJ ATLETYKI

Oferta klubu
dla uczniów ZSSiMS
Sobotnie zajęcia specjalistyczne z różnych konkurencji lekkoatletycznych połączone
wspólnym treningiem ze znanym sportowcem - Sobota z Mistrzem
Trenuj razem z dzieckiem (soboty, dni wolne w szkole) – zajęcia dla wszystkich
w okresie przerw świątecznych /wakacyjnych – po zakończonym okresie pandemii
Zawody szkolne dla wszystkich klas lekkoatletycznych z nagrodami/koszulkami
(np: biegi przełajowe, Mikołajkowe, Majówkowe, Pożegnanie Zimy, Powitanie Wiosny)
Mistrzostwa Okręgu U12, U14

Oferta klubu
dla uczniów ZSSiMS CD…
Półkolonie (wakacje, ferie)
Obozy letnie (z elementami lekkiej atletyki) i zimowe (nauka/doskonalenie jazdy na nartach)
Klub Kibica – wyjazdy na zawody okręgowe, regionalne jak również na mitingi i inne zawody w LA – dla członków klubu
i ich rodzin

Stroje startowe/treningowe – dresy, kolce (stworzenie giełdy kolców w przyszłości z własnym sprzętem wypożyczanym
w ramach klubu)
Konsultacje ze specjalistami z różnych dziedzin około sportowych (między innymi fizjoterapeuta, psycholog sportowy,
dietetyk)

DZIAŁANIA NA NAJBLIŻSZY
KWARTAŁ
Dodatkowe popołudniowe zajęcia sportowe prowadzone trzy razy
w tygodniu poniedziałek, czwartek godzina 17.30 – 19.00 , sobota godzina 9.30 -11.00 dla dzieci w wieku 10 – 14 lat
oraz dwa razy w tygodniu poniedziałek, czwartek 16.30-17.30 dla dzieci w wieku 7-9 lat
Trening z Mistrzem wieńczący cykl specjalistycznych sobót (raz w miesiącu)

Konsultacje z ortotykiem, fizjoterapeutą Magdaleną Rosłoniec (pierwszy termin konsultacji już w grudniu –
w momencie zebrania minimum 20 osobowej grupy)
Obóz zimowy w Muszynie / Małe Ciche 03.01-11.01.2021 bądź zajęcia feryjne w szkole (w zależności od wytycznych
rządu)

DZIAŁANIA NA NAJBLIŻSZY
KWARTAŁ CD…
Działania wprowadzające klub do ogólnopolskiej rywalizacji sportowej – Polski Związek Lekkiej
Atletyki, Pomorski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki

Kompletowanie dokumentacji niezbędnej dla członków nowo powstałego klubu – przyłączenie się
do ogólnopolskiego programu „Lekkoatletyka dla Każdego”
Poszukiwanie zewnętrznych źródeł wparcia finansowego dla naszego nowo powstałego klubu –
złożone zostały dwa wnioski do konkursów UM w Gdańsku, poszukiwanie sponsorów
Udział we wszelkich inicjatywach mających na celu budowę niezbędnego dla uczniów boiska
lekkoatletycznego przy ulicy Subisława – projekt jest realizowany we współpracy z Dyrekcją ZSSiMS

JAK PRZYSTĄPIĆ DO KLUBU
Należy wypełnić deklarację członkowską: dostępną w załączniku, na stronie internetowej klubu
www.galagdansk.pl lub po wcześniejszej informacji deklaracja zostanie wydrukowana i przekazana dziecku
podczas zajęć sportowych
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: office@galagdansk.pl ,
aleksandrawalczak@10g.pl bądź telefonicznie Aleksandra Walczak 691 766 774
Miesięczna składka członkowska:
pakiet optymalny dla dzieci 7-9 lat – 50zł - uczniowie naszej szkoły, 120 zł – dzieci spoza ZSSiMS
pakiet podstawowy dla 10-14 latków tylko dla uczniów ZSSiMS – zajęcia raz w tygodniu - Specjalistyczne Soboty
- 50 zł
pakiet rozszerzony dla 10-14 latków – zajęcia trzy razy w tygodniu 80 zł dla uczniów naszej szkoły, 150 zł – dzieci
spoza ZSSiMS

ZAPRASZAMY !

