OBÓZ KOREKTYWA NA WESOŁO
I TANECZNE FORMY WYPOCZYNKU
KURPIOWSKA KRAINA
30.06.2017 - 08.07.2017
Kurpiowska Kraina - wyjątkowe miejsce położone w sercu
Kurpiowszczyzny, w malowniczej scenerii lasów Kurpiowskiej Puszczy
Zielonej. Obiekt zlokalizowany jest tuż nad zalewem Wykrot.

Kurpiowska Kraina to kompleks, na który składają się hotel z restauracją oraz salą
konferencyjną, amfiteatr, wiaty piknikowo-jarmarczne oraz grillowe, kompleks
sportowy a także stanica wodna ze sprzętem wodnym.
Termin: 30.06.2017 – 08.07.2017 (9 dni)
Koszt obozu: 1400 zł
Wyjazd: 30.06.2017 (piątek) autokarem z ul. Wolumen 18 (dokładna godzina zostanie podana
na tydzień przed wyjazdem)
Powrót: 08.07.2017 (sobota) autokarem na miejsce odjazdu w godzinach wieczornych
Płatności:
I rata – do 15 maja 2017
– 400 złoty
II rata – do 20 maja 2017
– 500 złoty
III rata – do 31 maja 2017
– 500 złoty
Wpłata pierwszej raty jest równoznaczna z rezerwacją miejsca i nie jest zwracana. Płatności
przyjmujemy w gotówce oraz przelewem. Jest możliwość płatność całej kwoty jednorazowo.
Rodzice chcący otrzymać fakturę proszeni są o podanie tej informacji na karcie
kwalifikacyjnej. Liczba miejsc ograniczona!

Zakwaterowanie:
Noclegi w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, TV, Internet WiFi, kosmetyki hotelowe

Wyżywienie: 3 razy dziennie
(śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu)
Atrakcje obozu :
- codzienne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
(wzmacnianie mięśni i rozciąganie, ćwiczenia na odpowiednio dobranym sprzęcie
rehabilitacyjnym i korekcyjnym w małych grupach) oraz zajęcia z tanecznych form
wypoczynku ( animacje, tańce integracyjne, układy taneczne do muzyki popowej)

- zajęcia na wodzie dla chętnych (pływanie, kajaki, rowery wodne, łodzie, canoe)
- zajęcia sportowe dla chętnych na boiskach wielofunkcyjnych/boiskach plażowych
- zajęcia

teoretyczne/plastyczne

w

sali

świeżym powietrzu oraz w amfiteatrze
- podchody nocne i gry terenowe
- ognisko/grill
- dyskoteka w amfiteatrze
- zajęcia NIESPODZIANKA
- koszulka firmowa w cenie obozu.

SPORT FOR YOU
01-911 Warszawa, ul. Andersena 3/9, tel. 505 157 481
www.sportforyou.pl, biuro@sportforyou.pl
www.facebook.com/ZajeciaSportoweObozyZieloneSzkoly/

CHOOSE THE BEST SPORT FOR YOU



konferencyjnej/na

