Warszawa, 19.11.2019

Powietrzna lekcja WF-u w AcroSpace
dla dzieci i młodzieży
Pozwól swoim podopiecznym zakochać się w akrobatyce
Szukasz pomysłu na ciekawe wyjście z klasą? Chcesz zaproponować dzieciom
niesamowitą lekcję WF-u?
Twoi podopieczni nie są zainteresowani sportem, choć starasz się rozbudzić w
nich pasję?
A może opiekujesz się grupą ambitnych dzieciaków, które uwielbiają wyzwania
sportowe i dobrą zabawę?
W AcroSpace na powietrznej lekcji akrobatyki uczestnicy będą mogli spróbować
swoich sił i umiejętności na profesjonalnym sprzęcie przeznaczonym do akrobatyki
pod okiem doświadczonych instruktorów. Dobra zabawa gwarantowana :)
Ta godzina obudzi nawet w największych zwolennikach szklanych ekranów, naturalną
miłość do ruchu.
Sprawdź, co przygotowaliśmy:
● nową, profesjonalnie wyposażoną salę do akrobatyki (dmuchana ścieżka do
akrobatyki AirTrack, piankowa mata na podłodze, miękkie sprzęty, drabinki)
● opiekę dyplomowanych instruktorów akrobatyki posiadających doświadczenie
w pracy z dziećmi
● godzinę zabaw akrobatycznych dostosowanych do wieku i umiejętności
uczestników
● możliwość transportu na terenie Ursynowa (z i do szkoły)
● elastyczną ofertę - powietrzna lekcja akrobatyki może być jednorazowym
wyjściem lub stałym elementem w grafiku klasy
Ważne informacje:
● Do udziału w zajęciach wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna
prawnego.
● Obowiązuje wygodny strój sportowy (koszulka, spodnie dresowe lub legginsy),
przyda się butelka wody, uczestnicy ćwiczą boso lub w skarpetkach
antypoślizgowych
● Wymagana liczba opiekunów ze szkoły: 1 opiekun na 15 osób
Zarezerwuj swoją powietrzną lekcję wf-u już dzisiaj! Napisz do nas lub zadzwoń:
Marcin Markowski m
 arcin@acroair.pl 602 713 410
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O nas:
Zajęcia z akrobatyki prowadzimy od 2014 roku, a w 2019 otworzyliśmy na Ursynowie
nową salę AcroSpace zaprojektowaną specjalnie do zajęć z akrobatyki.
Stawiamy na bezpieczeństwo, dlatego nasze sale wyposażone są w najwyższej jakości
sprzęt sportowy, a zajęcia prowadzone są przez dyplomowanych instruktorów.
W naszej szkole trenuje ponad 330 osób: przedszkolaki, dzieci, młodzież i dorośli.
Cennik promocyjny (obowiązuje do czerwca 2020 roku):
Koszt zajęć: 15 zł od osoby - grupa minimum 12 osób (maksymalna liczebność grupy:
26 osób)
Godziny zajęć: pn-pt 9-14.30, czas trwania zajęć: 1 godzina
Zapraszamy!!!
Adres:
AcroSpace, ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa (metro Imielin)
Organizator:
Marcin Markowski,
ul. Hirszfelda 16/67
02-776 Warszawa
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