


Letniego Wypoczynku dla dzieci,
który zachwyca własnym obiektem, super
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półkoloniści, urodzeni

*wybierają z asystą 
  4 Zajawki dziennie!

*wybierają samodzielnie     
  4 Zajawki dziennie!

*biorą udział w tworzeniu
  planu i wybierają
  4 Zajawki dziennie! 

Nowy Ład także na Qumpelskich Półkoloniach!



Ktoś mądry wymyślił wakacje, 
by odpoczywać od szkoły...

Qumple zaś stworzyli własną Aktywną 
Miejscówkę, by organizować najfajniejsze 
imprezki dla dzieci o każdej porze roku!

Qumpelskie Półkolonie odbywają się na „TrzepaQ’u”, czyli 
kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kminkowej 6 
w Gdańsku zbudowanym od zera własnymi
ambicjami i marzeniami.

Teren Miejscówki tworzy: 

- całoroczna hala sportowa z otwieranymi ścianami
- klimatyzowana salka z ogromnym stołem i krzesłami
- zaplec- zaplecze szatniowo - sanitarne (2 szatnie, 2 toalety)
- tor do skimboardingu (15m) i orzeźwiających zajęć
- boisko piaskowe do gier plażowych
- zielona strefa chill (sofy, stoliki)
- parking dla aut i stojaki rowerowe
- setki przefajnych sprzętów do super Zajawek!

Obiekt jest ogrodzony, monitorowany i robi wrażenie :)



TURNUS 1C.  26-30.06.2023

TURNUS 1L.  03-07.07.2023

TURNUS 2L.  10-14.07.2023

TURNUS 3L.  17-21.07.2023

TURNUS 4L.  24-28.07.2023

TURNUS 2S.  07-11.08.2023

TURNUS 3S.  14-18.08.2023

TURNUS 4S.  21-25.08.2023

TURNUS 1S.  31.07-04.08.2023



Niemal każdy dzień na Q Półkoloniach to cztery Zajawki 
do wyboru oraz mnóstwo czasu na uskutecznianie 
własnych pomysłów na zabawy i miłe spędzanie czasu 
z kumplami w bezpiecznej, sportowo-rekreacyjnej 
przestrzeni.

W sytuacjach szczególnych, po wcześniejszej 
konsultacji istnieje możliwość przyprowadzania 
dzieci przed godz. 8:00.

08:00 - 09:00     ZBIÓRKA NA TRZEPAQ’U

09:00 - 10:15  ZAJAWKA NR 1

10:30 - 11:45  ZAJAWKA NR 2

12:00 - 13:15  OBIADEK I SJESTA

13:15 - 14:30  ZAJAWKA NR 3

14:45 - 16:00  ZAJAWKA NR 4

16:00 - 17:0016:00 - 17:00  ODBIÓR UCZESTNIKÓW
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Niemal każdego dnia nasi Uczestnicy wybierają 
wszystkie 4 Zajawki, a nieskromnie powiemy, 
że jest z czego wybierać! 
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Dysponujemy ponadto własną Miejscówką, 
dzięki czemu bez ograniczeń bawimy się w 
wodzie, hali sportowej i na świeżym powietrzu!



REWOLUCJA!

W sezonie Półkolonii Lato 2k23 
nie wybieramy grup tematy- 
cznych podczas zapisów. 

ZZamiast tego dajemy naszym 
Uczestnikom pełną dowolność do 
decydowania o tym, które z zajęć 
chcą uskuteczniać każdego 
dnia! 

Dzięki nowej formule nasi Qumple 
mają wpływ na kształt grafiku 
i codziennie od pierwsi codziennie od pierwszej do 
ostatniej Zajawki wybierają 
dokładnie to, na co mają ochotę!

WSZYSTKIE ZAJAWKI DO WYBORU!

Tak więc od najbliższych wakacji nasi Uczestnicy 
niczym Qumpelska Kadrunia stają się specjalistami 
fashion... projektując sobie indywidualny, idealnie 
leżący i trafiający w gust program Półkolonii! Sztosik!

Pulę zajęć do wyboru stanowić będą grupy Zajawek:

-> Wodnych

-> Sportowych

-> Artystycznych i Naukowych

-> Podwórkowych
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Nie wyobrażamy sobie wakacji bez Zajawek 
Wodnych. Nasza Aktywna Miejscówka jest 
doskonale przygotowana i wyposażona, by w ciepłe 
dni oddać się orzeźwiającemu szaleństwu!!

Jakie wodne propozycje pojawią się podczas 
Q Półkolonii? I czy wyjdziecie z nich suchą nitką? :D

zajawki

-> Skimboarding - ślizgi i triki na dechach SKIM
-> Mata wodna - zabawy na macie strzelającej wodą
-> Bitwa wodna - rozgrywki z wodnymi wyrzutniami
-> Balonówka - rzucanka nad siatką balonami z wodą
-> Ślizgi na klacie - na specjalnej planszy wodnej
-> Kurtyna wodna - zabawy i chłodzenie z wodną ścianą
-> -> Gry i zabawy wodne - orzeźwiające odmiany znanych     
    gier i zabaw (wodny zbijak, murarz, babajaga itp.)



Kolejna grupa zajęć do codziennego 
wyboru przez naszych Uczestników to 
Zajawki Sportowe, zarówno zespołowe jak 
i indywidualne.

W puli znajdują się zarówno uwielbiane przez 
dzieci popularne dyscypliny, wyszukane gry z 
różnych zakątków świata jak i ich modyfikacje 
stworzone przez Qumpli!

-> Nerfy - zabawy i rozgrywki z wyrzutniami NERF
-> Bubble - dmuchane piłki do których wchodzą uczestnicy
-> Flagi - bezkontaktowa odmiana amerykańskiego futbolu
-> Kwadrant - i różne jego odmiany z piłkami, rakietami
-> Tchoukball - gra zespołowa z użyciem trampolin
-> Gała - treningi i różne formy gier w piłkę nożną
-> -> Dodgeball - złożona odmiana popularnego zbijaka
-> Badminton - w wersji singlowej jak i deblowej
-> Spikeball - robiąca furorę gra będąca połączeniem siatkówki i tenisa stołowego
-> Trickboard - specjalne deski do ćwiczenia i wykonywania równoważnych trików
-> Paintball Łuczniczy - odmiana znanej zabawy z łukami i gąbkowymi strzałami
-> Gry plażowe na piasku - siatkówka (rzucanka), piłka ręczna, piłka nożna, ringo
-> Sztuki Walki - elementy samoobrony zaczerpnięte z różnych technik sztuk walki

zajawki



zajawki

Uczestnicy Q Półkolonii chętnie wybierają 
kreatywne Zajawki, których na TrzepaQ’u 
również nie brakuje. 

Nie każdy w końcu musi mieć duszę sportowca, 
a i najbardziej aktywnym fizycznie Qumplom odrobi-
na gimnastyki umysłu na pewno nie zaszkodzi :)

Jakie Zajawki pojawią się do wyboru?

-> DIY - najróżniejsze techniki robienia czegoś z niczego
-> Dance - układy taneczne do największych hitów
-> Lego - tworzenie konstrukcji ze znanych klocków
-> Gravitrax - towrzenie torów dla magnetycznych kul
-> Mikstury - eksperymenty chemiczne i fizyczne
-> Maple - budowanie konstrukcji ze specjalnych drewnianych klocków
-> -> Karaoke - zabawa w śpiewanie znanych piosenek z mikrofonami w dłoniach
-> Gry fabularne - ambitne i bardziej złożone pozycje wśród planszowych gier
-> Abalone - wymagająca gra intelektualna wymagająca przewidywania ruchów przeciwnika
-> Szachy i Warcaby - nauka zasad lub partyjki w zależności od posiadanego skilla
-> Pyssla - projektowanie i tworzenie figurek, breloków, kolczyków z prasowanych koralików



-> Zabawa w chowanego - “Pałka zapałka dwa kije, kto się nie schowa...” :)
-> Parkour - Tory przeszkód budowane samodzielnie... w bezpieczniejszej odsłonie.
-> Wykopaniec - Kwadrant w wersji podwórkowej
-> Łuki - Kto z Was nie bawił się w młodości w Robin Hooda? Pobawimy się i my!
-> Gra w gumę - Niby gra dziewczęca, ale każdy kolega pod blokiem cisnął w gumę!
-> Gra w klasy - Bez drabinek koordynacyjnych też można zrobić motoryczkę :)
-> -> Gra w kapsle - Tworzymy tory wyścigowe na piasku i do dzieła!
-> Gra w sznura - Pamiętacie te stresy podczas prób “wejścia” w kręconego sznura?
-> Gra w kwadraty - Prekursor gry w siatkonogę tyle, że bez siatek :)
-> Szachy Wikingów - Kilka drewnianych kołków i mamy super zręcznościową i taktyczną grę!
-> Bierki XXL - Ogromna wersja znanych i lubianych “patyczków”
-> Obrona twierdzy - Tu zamiast szyszek i ruin budowlanych wykorzystamy dmuchany zamek i gąbkowe piłeczki :)

* Jeżeli któraś z obowiązkowych pozycji została przez nas pominięta koniecznie dajcie znać!

Może arena tych zmagań będzie odrobinkę nowocześniejsza, ale wierzymy, że 
nie zepsuje to beztroskiej zabawy :P

Zapraszamy do sięgania i delektowania się Podwórkowymi grami i zabawami  
w ramach wybieranych indywidualnie, codziennych Q Zajawek!

Nowością wśród Qumpelskich Zajawek będą cudowne zabawy 
z naszych dziecięcych lat, które całymi dniami uskutecznialiśmy na 
podwórkach... z małymi przerwami na posiłki :)

zajawki



przyjściu na TrzepaQ

,
pobytu

Uczestnikom



wykupując





Płatności dokonujemy wyłącznie gotówką lub przelewem zgodnie 
z informacjami zawartymi w Zgłoszeniu na Półkolonie, które wysyłane 
jest automatycznie na maila po zapisie na stronie www.qumple.pl

ILE TO CUDO KOSZTUJE?

Tydzień zabawy z Qumplami spędzony w bezpiecznym, ogrodzonym kompleksie 
sportowym, super atmosferze przy ambitnych i atrakcyjnych Zajawkach to koszt: 

700 zł - dla członków Klubu Sportowego Qumple
750 zł - dla pozostałych Uczestników i zawiera:

Opiekę Q Kadrunii w godzinach 8:00-17:00 (po konsultacji możliwe przyprowadzenie przed godz. 8:00)

Realizację atrakcyjnego programu Zajawek Wodnych, Sportowych, Artystyczno-Naukowych i Podwórkowych

Dostęp do bazy sportowej i rekreacyjnej kompleksu TrzepaQ - Aktywna Miejscówka 

Dwudaniowy obiad od Poniedziałku do Czwartku, Pizza Party w Piątek!

Podwieczorek i całodzienny dostep do wodopoju 

Qumpelskie gadżety i odznaczenia

UbezpiecUbezpieczenie NNW

Koszulkę kolekcji Q23 #MakeItShine

* PAKIET VIP + 190 zł



Znacie już pełną ofertę Letnich Półkolonii Q23 w Gdańsku? No to wiecie co robić!



... piszcie lub dzwońcie do Pani Olci.
Ona wszystko ogarnia najlepiej! :D

kontakt@qumple.pl
508 921 925







Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit, 

GENIALNE OBOZY
DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY

W wakacje szalejemy 
także na Pałukach i Mazurach!

Pakujcie się i śmigajcie z nami!

obozy@qumple.pl
570 809 287
535 180 170










