32-500 Chrzanów, ul. Janiny Woynarowskiej 1
tel.: 662-425-200, www.funfitkids.pl
(wkrótce: www.klubikff.pl)
(budynek Uczelni WSPiM - na przeciwko kościoła pw. Św. Mikołaja)

KLUBIK KIDS Fun&Fit
Profesjonalna opieka dla dzieci (2-12 lat), zajęcia z animatorami
Zostaw u nas dziecko na godzinę lub więcej! - już od 5 zł/pół godziny.

Miniprzedszkole dla dzieci (2-5 lat) - od 5 zł/1 godzinę
Rozwijamy talenty naszych dzieci, integrujemy je społecznie, przygotowujemy
do pójścia do przedszkola. Udział w zajęciach pozwoli zminimalizować stres
i oswoić lęk związany z rozłąką z rodzicami. Zapewniamy ciekawe i twórcze
poznawanie świata. Zajęcia prowadzi kadra z przygotowaniem pedagogicznym,
animator czasu dziecięcego i instruktor rekreacji ruchowej.

Jeśli URODZINY to tylko w Klubiku! Spełniamy dziecięce marzenia!
Urodziny tematyczne: Na zamku królewskim, Mały podróżnik, Mini modelki,
Mistrz kierownicy, Piłkarskie urodziny, Wyspa skarbów, Świat cyrku, ScoobyDoo,
Monster High i wiele innych.
Podstawowy pakiet urodzin obejmuje:
wyłączność sali FUN na czas trwania urodzin
animacja w czasie przyjęcia dzieci
nagrody rzeczowe dla dzieci
urodzinowa dekoracja sali
zaproszenia dla gości - GRATIS!!!
płytka ze zdjęciami z urodzin - GRATIS!!!
CENNIK
Bez poczęstunku
Słodko-słono
Jedzmy zdrowo

Dodatkowe atrakcje:
PINIATA wypełniona cukierkami
album z wybranymi zdjęciami z urodzin
malowanie buzi
tort
2 opcje poczęstunku
(”słodko-słono”, “jedzmy zdrowo”)

2 godziny zabawy (do 6 dzieci)
200zł + 15zł każde następne dziecko
250zł + 20zł każde następne dziecko
300zł + 25zł każde następne dziecko

3 godziny zabawy (do 6 dzieci)
300zł + 20zł każde następne dziecko
350zł + 25zł każde następne dziecko
400zł + 30zł każde następne dziecko

Godziny urodzin dostosujemy do Państwa potrzeb!

Nowość! Konsultant eventowy, animator!
Zaplanuje Wasze urodziny, imprezę na różne okazje, a także poprowadzi zabawy
w wybranym przez Was miejscu!
Serdecznie zapraszamy! Klubik - miejsce stworzone dla dzieci!
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Zajęcia dodatkowe dla dzieci ”OD GIMNASTYKI DO MATEMATYKI”
MALI ARTYŚCI warsztaty plastyczne (dzieci 3-6 lat), wtorki 16:00-17:00, koszt 18 zł
(50 zł wyprawka na materiały plastyczne na 2 miesiące); pierwsze jednorazowe
zajęcia na próbę 20 zł
Na zajęciach zachęcamy dzieci do pierwszych często nieśmiałych prób obrazowania
otaczającego ich świata - pozwalamy na twórczą ekspresję plastyczną w różnych
kierunkach i na różnych płaszczyznach. Każde spotkanie ma inny, odrębny temat zajęć.
Warsztaty prowadzi pani Izabela Lechowicz z Pracowni Światłoczułej, absolwentka
malarstwa na ASP we Wrocławiu.

SPORTOWE MALUCHY (dzieci 3-6 lat), poniedziałki 16:30-17:30, koszt: od 10 zł
Podczas zajęć stawiamy na dobrą zabawę, poznawanie możliwości własnego ciała, ruch,
zręczność, sensorykę. Tworzenie torów przeszkód, rozwijanie przestrzennego widzenia,
umiejętności budowania i tworzenia przestrzennych konstrukcji. Wprowadzamy pierwsze
elementy gimnastyki korekcyjnej - ćwiczenia z woreczkami, ćwiczenia na megaklockach.
Zajęcia prowadzi instruktor rekreacji ruchowej o specjalności fitness.

TANIEC I MUZYKA DLA SMYKA (dzieci 3-6 lat), środy 16:30-17:30, koszt: od 10 zł
Uczymy się podstawowych elementów obrazujących muzykę. Śpiewamy piosenki,
tańczymy i improwizujemy, rozwijamy naszą muzykalność i poczucie rytmu, bawimy się
ruchem. Pracujemy nad skoordynowanymi ruchami. Uczymy się zabaw muzycznych
w grupie, współpracy z innymi dziećmi. Poznamy ciekawe grupowe zabawy, nauczymy dzieci
piosenek, prostych tańców. Zajęcia prowadzi animatorka dziecięca, absolwentka szkoły
muzycznej I stopnia.

CHEERLEADERKI (dziewczynki od 6/7 lat), czwartki 17:00-18:00, koszt: od 10 zł
To zajęcia, w których łączymy fitness, taniec i muzykę. Zajęcia złożone z rozgrzewki, układów
choreograficznych, rozciągania i na koniec tańca przy konsoli X-box 360. Zajęcia ćwiczą
kondycję, dają możliwość pracy i zabawy w grupie, dają sprawność ciała i umysłu.
Uczą koordynacji, skupienia i podzielności uwagi. Zajęcia prowadzi instruktor rekreacji
ruchowej o specjalności fitness.

FITNESS (dzieci 6-12 lat), pn-czw 15:00-16:00, śr i czw 18:00-19:00, koszt: od 15 zł
Ćwiczymy na sprzęcie dla dzieci włoskiej firmy Panatta (piąty klub w Polsce), na konsoli
X-box Kinect, gruszce bokserskiej, wprowadzamy elementy gimnastyki korekcyjnej.
Zajęcia idealnie wpływają na koordynację ruchów i wyładowanie nadmiaru energii.
Maksymalna grupa to 4 dzieci podczas jednych zajęć. Dobór obciążenia, rodzaju ćwiczeń jest
dokonywany przez instruktora rekreacji ruchowej (specjalność fitness), w zależności od wieku
i możliwości dziecka.

Dbajmy o wszechstronny rozwój naszych dzieci.
Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia nas :)
Spróbujcie naszych zajęć.

ZAWSZE mamy czas
dla TWOJEGO dziecka!

32-500 Chrzanów, ul. Janiny Woynarowskiej 1
(budynek Uczelni WSPiM - na przeciwko kościoła pw. Św. Mikołaja)

Pn-Pt 9:00-19:00, Sob-Nd 10:00-14:00

tel.: 662-425-200

