Obóz taneczno-akrobatyczny Stop And Go lato 2015
Termin: 16-27 sierpnia 2015
Miejsce: Ośrodek "Gołoborze" położony w sercu Gór Świętokrzyskich
u stóp Łysej Góry. Cały obiekt jest ogrodzony i monitorowany.
Adres: Rudki, ul. Górnicza 3, 26-006 Nowa Słupia, www.goloborze.pl
Nasz Cel:
Taniec: Nauka kroków i figur w różnych stylach tanecznych m.in Jazz Dance, Broadway
Jazz, Cabaret Dance, Modern, Disco Dance, Hip Hop, LA Style,
Taniec współczesny, Balet, Dance Show, Improwizacja.
Stworzenie nowych choreografii, szkolenie solistów, mini formacji
oraz formacji tanecznych.
Gimnastyka/Akrobatyka: podniesienie ogólnej sprawności fizycznej,
w planie nauka różnych elementów gimnastycznych, skoki akrobatyczne o różnym stopniu
trudności, trening w terenie, na sali, trampolina gimnastyczna,
trening gibkościowy, siłowy, wytrzymałościowy.
W cenie obozu: Transport autokarem, zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem
sanitarnym, wyżywienie (3 posiłki dziennie + podwieczorek)
Opieka wychowawców, instruktorzy, trenerzy, szkoleniowcy, sale treningowe,
sprzęt treningowy, zajęcia sportowe, gimnastyczne, akrobatyczne, taneczne, turystyczne
oraz basen.
Oprócz zajęć tanecznych oraz treningów gimnastycznych i akrobatycznych,
będą dyskoteki, konkursy i zabawy, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
podczas którego odbędzie się "szkolenie na czarownicę i zbója świętokrzyskiego",
rajd pieszy szczytami Łysogór ze Świętego Krzyża i zwiedzanie muzeum minerałów.
Dodatkowo plac zabaw, tenis stołowy, kort do tenisa ziemnego, boiska do piłki siatkowej,
pływalnia z basenem pływackim i rekreacyjnym z dyszami
do hydromasażu oraz jacuzzi.
Koszt: 1750 zł
Zapisy: bezpośrednio u instruktora prowadzącego lub na mail:oboz-stopandgo@o2.pl
Pierwsza rata 750zł platna do 30.04.2015 pozostała kwota do 30.06.2015
Wpłat można dokonać na zebraniu obozowym, u instruktora prowadzącego
lub na rachunek bankowy:
66 2490 0005 0000 4000 9628 6679
Jolanta Wdowczyk-Czarnogórska
z dopiskiem obóz 2015 oraz Imię i Nazwisko dziecka.
W czasie trwania obozu na www.stopandgo.com.pl
pojawiać się będą zdjęcia z życia obozowego :)
Zebranie dla rodziców odbędzie się 24 kwietnia 2015 (piątek) o godzinie 18.00
w Domu Kultury Kolorowa, sala 133, I piętro. Zapraszamy!
Informacji dodatkowych udziela p.Jolanta Wdowczyk-Czarnogórska tel: 503 606 097

