ETELÄ-KYMENLAAKSO, KESÄHARRASTUKSET
Seuran nimi

Kotkan
Harraste

Kesätoiminnon
nimi

Pihapelileirit

Ajankohta

Tarkempi kuvaus

Ilmoittautuminen

Paikka

7.6.-2.7.

Pihapelileirit 7-10 vuotiaille. Leirejä
on 3. Yksi leiri/asuinalue ma-pe klo
10-14. Leireillä pelataan ja leikitään
erilaisia pihapelejä. Päivä sisältää
evästauon.

Karhulakotkanharraste@gmail.co Karhuvuorim
Kotkansaari

Hinta

Yhteystiedot

kotkanharraste
Maksuton @gmail.com

Lisätiedot

Leiriläiset on vakuutettu seuran
puolesta.

Aloita helposti yleisurheiluharrastus:
Pienten urheilukoulu 5-7 -vuotiaille
Urheilukoulu 8-15 -vuotiaille
Karhulan
Urheilijat

Karhulan
Katajaiset

Urheilukoulu

Internetsivujen kautta:
8.6.2021-elokuun Tiistaisin ja torstaisin klo 17.30-18.30 https://www.karhulanurh Karhulan
alkuun
Karhulan keskuskentällä
eilijat.fi/
keskuskenttä

Urheilukoulu

Karhulan Katajaiset järjestää 4-13vuotiaille lapsille yleisurheilukoulun.
Harjoittelemme monipuolisesti eri
yleisurheilulajeja, kehitämme
liikuntataitoja, sekä tietysti pidämme
hauskaa. Urheilukoulu sopii kaikille
aiemmasta liikuntatausta
https://karhulankatajaise
riippumatta. Urheilukoulu kokoontuu t.sporttisaitti.com/urheilu Karhulan
kesällä kaksi kertaa viikossa.
koulu-2/
Keskuskenttä

7.6.-4.8.2021.

Urheilukoulumaksut sisältävät:
pienten
ohjauksen ja valmennuksen,
koulu 75€
tapaturmavakuutuksen,
/
kilpailulisenssin kilpailuihin
urheilukou karhu@karhulan osallistuville ja kilpailumaksut
lu 85€
urheilijat.fi
Kymenlaakson alueella.

Jiri Auranen,
nuoriso@karhula
nkatajaiset.fi,
puh. 0504726601

Ilmoittautumislinkit,
urheilukouluhinnat ym. löytyvät
seuran nettisivuilta:
https://karhulankatajaiset.sporttis
aitti.com/urheilukoulu-2/

Kesäleireille voivat osallistua kaikki
alakouluikäiset (6-13 -vuotiaat)
kaiken tasoiset tytöt ja pojat.
Aiempaa kokemusta voimistelusta
tai muusta harrastus- tai
seuratoiminnasta ei tarvitse, vaan
leirillä pääset liikkumaan
monipuolisesti ja oppimaan uusia
taitoja.

Kotkan Kiri

Leirit pohjautuvat voimisteluun,
mutta ne sisältävät voimistelun
lisäksi erilaisia lajikokeiluita,
workshoppeja ja kilpailuja. Ohjaajina
Lomalla liikkeessä
leireillä toimivat ammattitaitoiset ja
-liikunnalliset
26.-29.7.2021 ja innostavat lasten ja nuorten
kesäleirit
2.-5.8.2021
ohjaajat.

Lomalla liikkeessä -leiri kustantaa
95e. Leirin hintaan sisältyy
leiriohjelma neljänä päivänä klo
9.00-16.00, leirivalmennus, lounas,
välipala sekä leirituote.

Ilmoittautuminen vaikka
heti tämän linkin kautta:
https://forms.gle/hJjz3bJ
BdR74NVgd9

Mussalon
liikuntahalli
(Rajakalliontie,
48310 Kotka)

95e

Haluamme, että mahdollisimman
monella lapsella ja nuorella on
mahdollisuus liikkua ja harrastaa,
joten leirimaksuihin on mahdollista
Viivi Ylönen/ 044 hakea taloudellista tukea tämän
593 0228/
linkin kautta:
tiedotus.kotkank https://forms.gle/7bSxBPSb5DyQn
iri@gmail.com En77

KSO -Nappulaliigaan ja KSO Futisleikkikouluun ilmoittaudutaan
24.5. mennessä sähköpostilla
toimisto@hapk.fi.

Haminan
Pallo-Kissat

Nappulaliiga ja
futisleikkikoulu

HaPK:n perinteinen KSO Nappulaliiga 6-8 vuotiaille tytöille
(2015-2013 syntyneet), 6-7 vuotiaille
pojille (2015-2014 syntyneet) sekä
KSO -Futisleikkikoulu 4-5 vuotiaille
tytöille ja pojille (2016-2017
syntyneet) alkaa Haminan
Urheilukentällä (Rauhankatu 11,
26.5.2021 49400 Hamina) keskiviikkona
11.8.2021
26.5.2021 ja päättyy keskiviikkona
(maanantaina ja 11.8.2021.
keskiviikkona klo Ilmoittaumisen ohjeet lisätiedot
17:00-18:00)
kohdassa.
toimisto@hapk.fi

Ilmoittautumiseen/rekisteröintiin
liittyen tulee ilmoittaa
- lapsen nimi,
- syntymäaika,
- kotiosoite sekä
- huoltajan yhteystiedot (nimi,
puhelinnumero ja sähköposti).
Ennakkoilmoittautuminen on
tärkeää ja sen perusteella tullaan
tekemään ryhmäjako huomioiden
voimassa olevat koronaohjeistukset.
Nappulatoiminnan
osallistumismaksu on 60 €, jolla
katetaan kaikille hankittava
pelipassi ja vakuutus, pallo ja
ohjaajien pieni korvaus.
toimisto@hapk.fi Osallistumismaksu maksetaan
Haminan
60 (sis.
tai
ilmoittautumisen yhteydessä
Urheilukentällä pelipassi, tiina.kaitainen@ Nappulaliigan tilille FI89 5506 0020
(Rauhankatu 11, vakuutus, pp.inet.fi puh.
0373 11 (maksun viitetekstiksi
49400 Hamina) pallo)
040 032 6179
lapsen nimi / kesä21).

SPORTTILEIRI 7-12 -vuotiaille tytöille
ja pojille. Temppuilua, telineitä,
ulkoilua ja liikunnallista tekemistä.

Sporttileiri 7.6.Kotkan
11.6. ja
Telinevoimist Kesän Sporttileiri harrasteleiri 14.elijat
sekä Harrasteleiri 16.6.

Haminan
Taitoluistelija Taitoluistelun
t ry
kesäkurssi

Haminan
Taitoluistelija Taitoluistelun
t ry
kesäleiri

HARRASTELEIRI 7-14 -vuotiaille
voimistelua harrastaville tytöille tai
telinevoimistelusta kiinnostuneille. www.kotevo.seura.info
Harjoitellaan monipuolisesti kaikilla sivun kautta 23.5.
telineillä ja opetellaan uusia liikkeitä. mennessä

Kotka Mussalo

75-130€

Taitoluistelun kesäkurssilla
opetellaan ja harjoitellaan leikkien ja
pelien kautta luistelun perusasioita ja
taitoluistelua. Harjoituset määrä: 4 https://hatal.sporttisaitti.
viikot 23 ja 24, 29 jäätä+2 jumpaa. Ei ole
com/ilmoittautuminen/2
ja 30
taitovaatimuksia.
021-kesaharjoitukset/
Haminan jäähalli 35€

Taitoluisteluleiri kilpaileville ja eiviikot 23-25 ja 28- kilpaileville luistelijoille. Luistelijat
30
jaetaan ryhmiin tason mukaan.

heidierikasjogren Lisätiedot leireistä ja muista kesän
@gmail.com
ryhmistä www.kotevo.seura.info

luistelukoulu@h
atal.net

riippuu
ryhmästä
https://hatal.sporttisaitti.
25com/ilmoittautuminen/2
110€/viikk paavalmentaja@
021-kesaharjoitukset/
Haminan jäähalli o
hatal.net

