OBOZY AKROBATYCZNO - TANECZNE
LATO 2021r.( 3 oferty)
REALIZUJEMY BONY TURYSTYCZNE!!!

OFERTA W GÓRY / WISŁA 2021r.
Przeznaczona dla dzieci w wieku 6-9 lat, odpowiednia dla grup początkujących i średnio zaawansowanych.
TERMIN :

26.06.2021r. – 03.07.2021r. - CENA: 1000 PLN
(obóz zaczyna się rano i kończy po południu).

MIEJSCE:

Ośrodek Wczasowy KROKUS, ul. Górnośląska 9, 43-460 Wisła, www.krokus.pl

KADRA:

Instruktorzy Studio ACTIVO

ORGANIZATOR:
Studio taneczno-akrobatyczne ACTIVO Anita Szumiec, www.studioactivo.pl
ul.Braci Mieroszewskich 91, 41-219 Sosnowiec, tel.536 507 551/ 501 402 293
CENA OBEJMUJE:
Zakwaterowanie w ośrodku wczasowym Krokus, pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie + podwieczorek),
transport autokarem tam i z powrotem, ubezpieczenie uczestników obozu, zajęcia akrobatyczno-taneczne (sale na
terenie ośrodka), wycieczkę do Parku Leśnych Niespodzianek (Ustroń), kąpiele w basenie na terenie obiektu, opiekę
pielęgniarki, lekarza na telefon, wykwalifikowaną kadrę trenerów i wychowawców.
Obiekt dysponuje pokojami 2,3,4,5 osobowymi, oraz pokojami typu studio 2+2 i 2+3, wszystkie z pełnym
węzłem sanitarnym. Dodatkowo posiada 3 sale przeznaczone do zajęć, taras widokowy, świetlicę, boisko do
siatkówki plażowej, plac zabaw i miejsce na organizację ognisk.
UCZESTNIKOM OBOZU OFERUJEMY:
- zajęcia z zakresu akrobatyki, gimnastyki ogólnorozwojowej, piramid
(minimum 2 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, ognisko, wieczorek filmowy, dyskoteki
- basen na terenie ośrodka
- wycieczkę do Ustronia do Parku Lesnych Niespodzianek.

PŁATNOŚĆ I ZAPISY:
W tym roku ZAPISY dokonywane są telefonicznie 501 402 293. Wszelkie wpłaty będą pobierane dopiero po
decyzji Rządu o zgodzie na organizację obozów dla dzieci i młodzieży. Wpłaty bedą pobierane w późniejszym
terminie w systemie ratalnym/ najprawdopodobiej gotówkowym.
ZADATEK

DRUGA RATA

300

700 lub 200 + bon turystyczny

Obozy zostaną zgłoszone do Kuratorium Oświaty / Rodzice oraz dzieci zobowiązani są do podpisania i przestrzegania
regulaminu obozu / Szczegóły dotyczące zbiórek zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

REALIZUJYNY BONY TURYSTYCZNE!!!

OFERTA NAD MORZE / JAROSŁAWIEC 2021r.
TURNUS 1: 12.08.2021r. – 19.08.2021r. - CENA: 1350 PLN ( wyjazd 6.00, powrót około 5:00)
Oferta dla dzieci w wieku 9-12 lat, przeznaczona dla grup średnio zaawansowanych i zaawansowanych.
TURNUS 2: 19.08.2021r. – 30.08.2021r. - CENA 1750 PLN ( wyjazd 8.00, powrót około 23:00)
Oferta dla młodzieży w wieku 11-18 lat, przeznaczona dla grup zaawansowanych i reprezentacyjnych.
MIEJSCE:

Ośrodek Wypoczynkowy RAFA, ul. Nadmorska 1, 76-107 Jarosławiec,www.owrafa.pl

KADRA:

Instruktorzy Studio ACTIVO

ORGANIZATOR:
Studio taneczno-akrobatyczne ACTIVO Anita Szumiec, www.studioactivo.pl
ul.Braci Mieroszewskich 91, 41-219 Sosnowiec, tel.536 507 551/ 501 402 293
CENA OBEJMUJE:
 zakwaterowanie w ośrodku wczasowym RAFA (pokoje głównie 6 osobowe, łóżka piętrowe)
 pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie + podwieczorek),
 transport autokarem tam i z powrotem
 ubezpieczenie uczestników obozu
 zajęcia akrobatyczno-taneczne (sale na terenie ośrodka)
 wycieczkę statkiem po morzu, ognisko
 kryty basen na terenie ośrodka (+opieka ratownika)
 opieka pielęgniarki, lekarza na telefon, wykwalifikowaną kadrę trenerów i wychowawców
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, ognisko, wieczorek filmowy, dyskoteki, kąpiele w morzu pod nadzorem ratownika
- korzystanie z krytego basenu na terenie ośrodka z opieką ratownika
- wycieczkę statkiem po morzu

PŁATNOŚĆ I ZAPISY:
W tym roku ZAPISY dokonywane są telefonicznie 501 402 293. Wszelkie wpłaty będą pobierane dopiero po
decyzji Rządu o zgodzie na organizację obozów dla dzieci i młodzieży. Wpłaty bedą pobierane w późniejszym
terminie w systemie ratalnym/ najprawdopodobiej gotówkowym.

OBÓZ

ZADATEK

DRUGA RATA

TURNUS 1

350

1000 lub 500+bon turystyczny

TURNUS 2

550

1200 lub 700+bon turystyczny

Obozy zostaną zgłoszone do Kuratorium Oświaty / Rodzice oraz dzieci zobowiązani są do podpisania i przestrzegania
regulaminu obozu / Szczegóły dotyczące zbiórek zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

