OBÓZ SPORTOWY
pływanie
taniec
nowoczesny
oraz

kolorowe odjazdowe niespodzianki

14-21.07.2013

cena 1199 zł
27.07-4.08.2013

promocja!
info na ostatniej
stronie!

cena 1299 zł

KREATYWNI
instruktorzy czekają

zapisy 502 07 08 09
obozy@naszedziecko.com.pl

WYCIECZKI.PL

pływanie
Klapki, ręcznik, okularki - zamiast leżeć na tapczanie,
zaczynamy nurkowanie!
Nauczymy się pływać,
bo liczy się styl.
Będziemy też się bawić,
roześmiane buzie to nasz cel.
Zajęcia odbywać się będą
codziennie przez 5 dni w Aqua
Centrum w Kościerzynie - trzy
baseny, jacuzzi, bicze wodne i
zjeżdżalnie pomogą nam osiągnąć
zamierzone cele. Cykl zajęć
zakończą emocjonujące zawody z nagrodami. Będziemy również
kąpać się w jeziorze Garczyn, na strzeżonym kąpielisku. Zajęcia
poprowadzą doświadczeni instruktorzy Szkoły Pływania
Nasze Dziecko. Nad bezpieczeństwem będą czuwać ratownicy WOPR.

taniec
nowoczesny

Odlotowe szaleństwo na parkiecie -

hip-hop, house i ...
Zajęcia choreograficzne,
układy taneczne i gimnastyka.
Odjechane chwile zakończą
występy indywidualne i grupowe.
Energetyczne zajęcia prowadzone
w grupach wiekowych.

kolorowe
odjazdowe niespodzianki
Gry i zabawy na świeżym powietrzu, klocki LEGO (w terminie
14-21.07.2013) wycieczki rowerowe (w terminie 27.07-04.08.2013),
wycieczka autokarowa i wiele innych, ciekawych atrakcji.

zapisy

502 07 08 09
obozy@naszedziecko.com.pl

WYCIECZKI.PL

zakwaterowanie
Ośrodek Wypoczynkowy Garczyn
Ośrodek Wypoczynkowy Garczyn położony jest bezpośrednio
przy jeziorze Garczyn. Na ogrodzonym, zielonym terenie
będziemy bawić się na boiskach do gier, placu zabaw, kąpać się
w jeziorze - wydzielone kąpielisko wraz z plażą oraz przystanią
sprzętu wodnego. Wieczorem rozpalimy ognisko i upieczemy kiełbaski.
Dzieci zakwaterowane będą w domkach/pawilonach, w pokojach 4 os. Każdy pawilon
posiada łazienkę (wspólną na dwa pokoje lub w każdym pokoju). Domki położone są
w jednej linii, obok siebie.
W budynku hotelowym znajduje się sala telewizyjna i dyskotekowa. Ośrodek posiada
własną kuchnię, stołówkę i restaurację. Codzienne wyżywienie składać się będzie
ze śniadania, obiadu, podwieczorku i kolacji.

program
podstawowy

dodatkowy

nauka i doskonalenie pływania na basenie - 5 zajęć po 2,5 godziny w tym 45 min.
nauki pływania z instruktorem

taniec plus - dodatkowe zajęcia taneczne
w grupach 4-8 osobowych: 4 dni
po 1 godzinie + 100 zł/os*

taniec nowoczesny - 5 zajęć po 1 godzinie

tenis – zajęcia z instruktorem
5 zajęć po 1 godzinie,
należy posiadać swój
własny sprzęt + 350 zł/os*

klocki LEGO - kreowanie-budowanie
(14-21.07.2013)
wycieczki rowerowe (27.07-04.08.2013) -potrzebny własny rower

* przy grupie minimum 4 osobowej

wycieczka autokarowa
gry i zabawy na świeżym powietrzu,
plażowanie, turnieje, konkursy,
ognisko i wiele innych atrakcji

zapisy

502 07 08 09
obozy@naszedziecko.com.pl

WYCIECZKI.PL

terminy ceny rabaciki
14-21.07.2013

7 dni 6-10 lat

cena 1199 zł
27.07-4.08.2013 8 dni 8-13 lat

cena 1299 zł
cena zawiera:
transport autokarem turystycznym z Gdańska
zakwaterowanie w domkach 4-8 osobowych z łazienkami
(pokoje max. 4 osobowe)
wyżywienie – 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
realizację programu podstawowego (bilety wstępu, 5 zajęć - pływanie
z instruktorem, 5 zajęć nauki tańca z instruktorem, wycieczka autokarem)
opiekę wykwalifikowanej kadry, opiekę medyczną
korzystanie z infrastruktury ośrodka, gry, zabawy, zawody
ubezpieczenie podstawowe – NNW

zniżki:
50 zł/os - polub nasz funpage na fejsie:
www.facebook.com/pages/Nasze-Dziecko-Sp-z-oo/131331710285792

lub zeskanuj kod:
80 zł/os - za 3ci obóz z nami
50 zł/os - za 2gi obóz z nami
50 zł/os - rodzeństwo
50 zł/os - wczesna rezerwacja
(wpłata zaliczki i podpisanie umowy do 20.04.2013)

UWAGA – zniżki nie łączą się

zapisy

502 07 08 09
obozy@naszedziecko.com.pl

WYCIECZKI.PL

