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Dlaczego sporty są dobre dla mojego 
dziecka? 
• Codzienny ruch jest konieczny dla dobrego rozwoju fizycznego, psychicznego oraz 
kontaktów społecznych. 

• Pozytywny wpływ na samopoczucie i zachowanie dzieci. Félagslega þroskandi

• Zawieranie nowych znojomości 

• Lepiej uczy się języka Islandzkiego 

• Możliwości do podróżowania 

• Większ pewność siebie



Czego uczą się dzieci w sporcie?
• Szacunku

• Współpracy

• Zdrowego trybu życia

• Zobowiązania

• Ustawiania sobie celów 

• Ciężkiej pracy i rozwagi

• Współpracy w grupie

• Szanowania poglądów innych

• Przestrzegania zasad



Jak zapisać moje dziecko do klubu? 

• Wszystkie dzieci są mile widziane aby przyjść i spróbować kilka treningów, kiedykolwiek 
chacą, zanim zdecydują się na zapisanie dziecka. 

• Darmowe treningi próbne będą przez cały marzec 

• Zapisy i płatność dokonywane są na stronie www.ibv.felog.is

• Jeżeli potrzebójecie pomocy w zapisach można przyjść do biura klubu w Týsheimilið lub 
zadzwonić pod numer 481-2060

http://www.ibv.felog.is/


Ile kosztują treningi? 
Wiek Rocznik Koszta treningów na 

rok
Półrocze

2 – 3 lat 2017 – 2018 12.900 kr. 6.450 kr.

4 – 6 lat 2014 – 2016 25.500 kr. 12.750 kr.

7 – 10 lat 2010 – 2013 72.500 kr.

11 – 12 lat 2008 – 2009 75.900 kr.

13 – 16 lat 2004 – 2007 79.500 kr.

17 – 18 lat 2002 – 2003 35.000 kr.

• W cenie treningów dla dzieci w wieku 7 lat lub starszych wliczone są treningi piłki ręcznej i nożnej. Co dwa lata 
również koszulka klubu ÍBV. Klub ÍBV opłaca również koszt podróży promem na wszystkie wyjazdy na zawody we 
wszystkich grupach. Wszystkie dzieci które uczęszczają na treningi mają również darmowe wejście na każdy mecz 
który odbywa się na wyspie. 

• Upust dla rodzeństwa jest dostępny dla uczęszczających w wieku 7-16 lat. Jeżeli dwoje rodzeństwa lub więcej 
uczęszcza na treningi, naliczany jest upust 12% na opłata wszystkich dzieci (wpisywany automatycznie przy 
zapisach więcej niż jednego dziecka). 

• Gmina Vestmannaeyjar oferuje dopłate rekreacyjną o wysokości 35.000 kr. Na rok 2020. Dopłata jest odciągana 
odciągana od kwoty całościowej, można zapłacić kwote pozostałą w jednej opłacie lub rodzielić na kilka.



Treningi
• Nowy plan treningów jest co wiosne i jesień 

• Treningi piłki nożnej odbywają się w Herjólfshöllin podczas okresu zimowego, dlatego trzeba 
ubierać się pod względem pogody, a w okres letni trenowane jest na zewnątrz na boiskach Týs-
lub Þórsvelli

• Treningi piłki ręcznej odbywają się w sali sportowej Íþróttamiðstöðin

• Plan treningów jest na ostatniej stronie w broszurze dla rodziców

Trenerzy

Celem klubu ÍBV jest aby zawsze mieć najlepszych trenerów oraz aby wspierać ich w dalszych 
kursach i edukacji która oferowana jest tutaj w kraju oraz wpieranie ich do uczęszczania na kursy 
poza granicą kraju. 



Wyjazdy
• Grupy regularnie zbierają fundusze na opłacenie kosztów wyjazdów dla uczestników

•Jeżeli dzieci sprzedadzą wiele podczas zbierania funduszy jest bardzo prawdopodobne że nic nie 
będą musieli płacić za koszty wyjazdów 

•Więcej informacji w broszurze informacyjnej dla rodziców 

•Przewodnicy
• Bardzo fajne jest branie udziału w wyjazdach jako przewodnik z dziećmi, oglądać jak grają i poznać inne 

dzieci z grupy 

• Przewodnicy mają za zadanie pilnowanie grupy podczas wyjazdów np. Iść z nimi zjeść, spać z nimi oraz 
pilnować aby przestrzegali oni zasad 

• Rodzic nie płaci za nic jeżeli jedzie na wyjaz w harakterze przewodnika



Odzież

• Co drugi rok uczestnicy dostają koszulkę po opłaceniu kosztów treningów. 

• Rodzice muszą kupić spodenki, skarpetki, ochraniacze na nogi i buty.

• Grupa kupuje razem odzież wyjazdową i kurtke przeciwdeszczową. Aby opłacić ten koszt 
jest organizowane zbieranie funduszy przez sprzedaż.  



Jaki wpływ miał na ciebie udział w 
sportach? 


