OBÓZ ZIMOWY Ustroń 2021r.
Grupa AKROBATYCZNO-NARCIARSKA
oraz
Grupa AKROBATYCZNO-TANECZNA
Oferta przygotowana jest dla dzieci i młodzieży od 8 roku życia. Tym razem nasze akrobatki zapraszamy
na obóz zimowy. Poprowadzimy dla was zajęcia z akrobatyki i tańca, a dodatkowo, jeśli ktoś z was kocha
jeździć na nartach będzie mógł szaleć z nami na stokach. Z myślą o waszych różnych zdolnościach
stworzyliśmy 2 grupy ( akrobatyczno-taneczną oraz akrobatyczno-narciarsko-taneczną).
TERMIN :

30.01.2021r. – 05.02.2021r. - CENA: 1350 PLN
(obóz zaczyna się rano i kończy po południu).
Dla grupy Akrobatyczno-Narciarskiej DODATKOWO PŁATNE Karnety na stokach
WAŻNE!! w ramach rozliczenia można skorzystać z BONU TURYSTYCZNEGO

MIEJSCE:

Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowe GWAREK,
ul. Wczasowa 49, 43-450 Ustroń, www.gwarek.ustron.pl

KADRA:

Instruktorzy Studio ACTIVO

ORGANIZATOR:
Studio taneczno-akrobatyczne ACTIVO Anita Szumiec, www.studioactivo.pl
ul. Braci Mieroszewskich 91, 41-219 Sosnowiec, tel. 501 402 293/ 536 507 551
CENA OBEJMUJE:
Zakwaterowanie wraz z pełnym wyżywieniem w ośrodku wypoczynkowym GWAREK. Obiekt dysponuje
pokojami 2,3,4,5 osobowymi, oraz pokojami typu studio 2+2, wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym. Dodatkowo
posiada 2 sale odpowiednie dla naszych zajęć, aulę i kawiarenkę. Cena zawiera również transport autokarem,
ubezpieczenie uczestników, zajęcia akrobatyczno-taneczne, kulig z herbatką i z pieczeniem kiełbasek (transport
autokarem do miejsca wyjazdu, kulig z zaprzęgiem konnym, wizyta w Kolibie, poczęstunek (łącznie wycieczka około
4 i pół godzinna)), opiekę pielęgniarki, lekarza na telefon, wykwalifikowaną kadrę trenerów i wychowawców.
Dla grupy akrobatyczno-narciarskiej dodatkowe koszty związane będą z opłatą karnetów na stoku - każdy wybierze
sobie dowolną ilość zjazdów lub inną formę, ekonomicznie najbardziej pasującą do jego możliwości i umiejętności.
Grupa narciarska w założeniu przewidziana jest dla osób umiejących jeździć na nartach lub też desce. Dozwolone jest
wykupienie (we własnym zakresie) lekcji pod okiem insruktorów narciarstwa. Na stoku (PALENICA) znajdującym
się naprzeciwko naszego ośrodka jest szkółka narciarska. Ceny karnetów i inne informacje znajdziecie Państwo na
www.palenica.ustron.pl
UCZESTNIKOM OBOZU OFERUJEMY:
- zajęcia z zakresu akrobatyki, gimnastyki ogólnorozwojowej, piramid
(minimum 3 godziny dziennie na matach gimnastycznych, materacach , ścieżce akrobatycznej oraz twardym podłożu)
- zajęcia taneczne, gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, konkursy z nagrodami
- zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, wykłady tematyczne z zakresu tańca i akrobatyki
- piesze wycieczki, wieczorek filmowy, dyskoteki
- wycieczkę w formie kuligu
- wspólne zabawy na śniegu - zalecamy zabrać ze sobą jabłuszka- dupoloty :-) lub inne przybory do zjazdu z górki
- dla grupy narciarskiej - wspólne szaleństwa na stokach

PŁATNOŚĆ I ZAPISY:
ZADATEK

DRUGA RATA

350 PLN

1000 PLN lub 500 PLN plus BON TURYSTYCZNY

Zapisy dokonywane są w postaci wpłaty niezwrotnego zadatku (TYLKO GOTÓWKĄ) u trenerów
prowadzących zajęcia w terminie do 16 października 2020r. lub do WYCZERPANIA MIEJSC! W przypadku
rezygnacji z wyjazdu zadatek pozostanie niezwrócony!!!
Druga rata, również będzie płatna gotówką u trenerów prowadzących zajęcia do 16 grudnia 2020r. W przypadku
chęci wykorzystania BONU TURYSTYCZNEGO należy przekazać go wraz z wpłatą drugiej raty, pomniejszonej o
wartość bonu. Wraz z dokonaniem wpłat za obóz należy dostarczyć wszystkie dokumenty potrzebne do realizacji
obozu. Informacje o nich dostępne są na stronie Organizatora w zakładce dokumenty/obozy sportowe.
Osoby ubiegające się o wystawienie faktury za usługę, prosimy o wysłanie e-mail do Organizatora z podaniem
imienia i nazwiska uczestnika obozu, terminu obozu, danych osobowych do wystawienia faktury (imię i nazwisko
rodzica, adres oraz adres do korespondencji).
Faktury będą wystawione po zakończonej usłudze (obozie) i będą wysyłane pocztą.
Obóz zostanie zgłoszonydo Kuratorium Oświaty.

