Kattisport
4.–7.6.2019

8–12-vuotiaiden sporttileiri Vuokatissa

Hiki, energia ja meteli takaavat
kaikkien aikojen leirin
Kattisport-leiri lataa kesän täyteen
energiaa! Valitse neljästä kokonaisuudesta
mieleisesi laji ja tule oppimaan uutta sekä
parantamaan taitojasi. Tärkeintä ei ole
suoritukset, vaan elämykset ja itsensä
haastaminen. Luvassa on uusia ystäviä,
kikatusta, yhdessäoloa ja mylläkkää. Kesän
kohokohta odottaa Vuokatti Sportissa!

Kattisport 4.–7.6.2019
Leirihinta sisältää leiriohjelman,
vakuutuksen, leirituotteen ja ruokailut
(kaikille keittolounas ja päivällinen,
majoittuville lisäksi aamiainen ja iltapala).
Leiriohjelmaan kuuluu myös käynti
Vuokatin Seikkailupuistossa!

Vuoden 2019 lajit

Leiriohjelma 2019

Maila- ja pallopelit

Tiistai 4.6.2019

Paranna omia lajitaitojasi ja pidä hauskaa.
Lajeina mm. salibandy, frisbeegolf, sulka
pallo, puistogolf. Oheisohjelmina mm.
Seikkailupuisto, topsupallo, ultimate ja
pickleball.

Lumilautailu ja skeittaus
Opi uutta lumilautailusta ja
skeittauksesta. Luvassa mm.
lumilautailua lumilautatunnelissa
(reilausta, lumilautacrossia ja temppuilua)
sekä skeittausta niin tasamaalla kuin
rampissa. Oheisohjelmina mm. käynti
Seikkailupuistossa ja Superparkin
freestylehallissa.

Extreme

Leirihinnat 30.4.2019 asti
Hotellimajoitus

Lattiamajoitus

Kotona/muualla majoittuvat

169 €

139 €

109 €

Leirihinnat 30.4.2019 jälkeen
Hotellimajoitus

Lattiamajoitus

Kotona/muualla majoittuvat

189 €

159 €

129 €

Lisätietoja: puh. 08 6191 500 | myyntipalvelu@vuokattisport.fi
Ilmoittaudu sähköisesti osoitteessa vuokattisport.fi/kattisport
Ilmoittautuminen päättyy 27.5.2019

Leirille ilmoittautuminen ja
majoittuminen
14.00
Leirinavaus
14.30–16.30 Lajiharjoitus + oheistoiminnot
17.00
Päivällinen
18.30–19.30 Lajiharjoitus
19.30–20.30 Yhteistä ohjelmaa
21.00
Iltapala
22.00
Hiljaisuus

Keskiviikko 5.6.2019
07.30
08.00
09.00–11.30
12.00
13.30–16.00
16.30
18.00
21.00
22.00

Herätys
Aamiainen
Lajiharjoitus + oheistoiminnot
Lounas
Lajiharjoitus + oheistoiminnot
Päivällinen
Oheisohjelmaa
Iltapala
Hiljaisuus

Torstai 6.6.2019

Haasta itsesi niin maan tasalla kuin
korkeuksissa. Ohjelmassa mm.
kuplajalkapalloa, seinäkiipeilyä,
kaupunkisotaa, kiiking-ympärikeinua,
vaijeriliukua ja Seikkailupuistossa käynti.

Sirkus, akrobatia ja temppuilu
Opi hienoja ja ällistyttäviä temppuja, joilla
yllätät kaverisi. Aiheina sirkustemppuilu,
este- ja temppuilurata, pari- ja ryhmä
akrobatia, parkour sekä käynti
Seikkailupuistossa.
vuokattisport.fi
Kattisport

12.00

kattisport

07.30
08.00
09.00–12.00
12.00
13.30–16.30
17.00
19.00
21.00
22.00

Herätys
Aamiainen
Lajiharjoitus + oheistoiminnot
Lounas
Lajiharjoitus + oheistoiminnot
Päivällinen
Leiridisko
Iltapala
Hiljaisuus

Perjantai 7.6.2019
07.30
08.00
09.00–10.30
10.30–11.30
12.00

Herätys
Aamiainen
Lajiharjoitus
Yhteistä ohjelmaa ja leirin päätös
Lounas ja kotimatka

Muista myös Vuokatti Sportin
leirikoulut ympäri vuoden!
Vuokatti Sportin leirikoulut tarjoavat
koko joukon erilaisia aktiviteetteja,
joista saa rakennettua loistavan
kokonaisuuden luokan toiveiden
mukaan.
Leirikoulut: hlö / vrk

alk. 57 €
vuokattisport.fi/leirikoulut

Koko perhe kyytiin ja menoksi!
Vuokatti Sportin perhelomapaketit
sisältävät täysihoitoruokailut sekä
liikunnallista ohjelmaa lapsille ja
vanhemmille, koko perheen voimin
tai omasta ajasta nauttien.
Perhelomat:
lapsi / vrk

aikuinen / vrk

alk. 49 €

alk. 69 €

vuokattisport.fi/perhelomat

Nyt on aika kerätä kokemuksia koko perheen voimin. Varmista elämänmittaiset muistot
ja käännä sporttimotivaatio kaakkoon! Lisätiedot ja varaukset:
p. 08 6191 500 | myyntipalvelu@vuokattisport.fi | vuokattisport.fi
VUOKATTI SPORT | Opistontie 4, 88610 Vuokatti

