Obóz taneczno - akrobatyczny w Chmielnie.
Termin obozu; 29.06-12.07.2013r.
Miejsce obozu; Ośrodek Wczasowy „ KREFTA” Chmielno ul Grodziska 10.
Serdecznie zapraszamy do malowniczego i spokojnego Chmielna leżącego w
samym centrum Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Rejon ten mile
zaskakuje zróżnicowaniem krajobrazu, liczne jeziora usytuowane wśród
urzekających wzgórz, jak i drobne pola, kolorowe łąki oraz pachnące lasy.
Teren ośrodka znajduje się na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami Kłodnem
i Rekowem, wchodzącymi w skład tzw. Kółka Raduńskiego.
Organizator obozu; Ośrodek Wczasowy „Krefta” www.krefta.pl
Obóz stacjonarny: taneczno - akrobatyczno - rekreacyjny.
Zgłoszony w Kuratorium, prowadzony przez kadrę z kwalifikacjami
merytorycznymi i pedagogicznymi.
W programie: zajęcia ogólnorozwojowe , wycieczki krajoznawcze, turystyka,
ogniska, wypoczynek w naturalnym środowisku jezior Szwajcarii Kaszubskiej.
Taniec: szkolenie stylów takich jak: disco dance, disco dance freestyle,
elementy tańca klasycznego – balet, jazz, brodway jazz, musical, modern,
dodatkowo warsztaty taneczne.
Treningi akrobatyczne: gibkościowy, siłowy, wytrzymałościowy, skoki
akrobatyczne, elementy gimnastyczne.
Do naszej dyspozycji profesjonalna ścieżka gimnastyczna, sala treningowa z
drabinkami i sprzęt gimnastyczny ( materace, odskocznia gimnastyczna, itp.)
Nad wodą: kąpieliska strzeżone z dużą plażą i pomostem. Własna
wypożyczalnia sprzętu wodnego i turystycznego, pływanie wpław, gry i
zabawy, plażowanie.
Na terenie: sala taneczna duża, sala taneczna z lustrami, sala z projektorem
multimedialnym, nagłośnienie, ogniska z kapelą kaszubską,
Zakwaterowanie:
zakwaterowanie w pawilonach murowanych, w pokojach 3-4 osobowych z
pełnym węzłem sanitarnym, ochrona terenu 24h.
W kosztach obozu:
Transport: ( Autokar: Warszawa – Chmielno, Chmielno – Warszawa)
Zakwaterowanie, wyżywienie – 3 posilki dziennie, opieka wychowawców,
opieka zdrowotna, ratownicy, instruktorzy, trenerzy, szkoleniowcy, 2 sale
treningowe, sprzęt treningowy, zajęcia sportowe, taneczne, akrobatyczne,
gimnastyczne, turystyczne.
Adresy internetowe:
www.stopandgo.com.pl stopandgo@tlen.pl
www.krefta.pl krefta@wp.pl
Koszt obozu; 1720 zł
Pierwsza wpłata: 800 zł płatna do 15.04.2012
na konto: Ośrodek Wypoczynkowy „Krefta” 83-333 Chmielno ul Grodziska 10.
Bank Spółdzielczy w Sierakowicach 89 8324 0001 0001 9998 2000 0020.
Z dopiskiem imię i nazwisko dziecka – obóz taneczno - akrobatyczny.
Druga wpłata : 920 zł płatna do 30.05.2012
Na każdą wpłatę zostanie wystawiona faktura VAT.
W razie pytań proszę o kontakt:
Instruktor Tańca Sportowego; Jolanta Wdowczyk. Tel. 503 606 097
e-mail: jolantawdowczyk@tlen.pl

