OBÓZ ZIMOWY- SK Talent 2017’
SK Talent serdecznie zaprasza na obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży, który
odbędzie się w ferie zimowe 2017’. Podczas obozu dzieci będą mogły uczyć się lub
doskonalić swoje umiejętności zarówno w akrobatyce jak i na przyrządach- szarfach i kołach.
Podczas wyjazdu powstaną dwie grupy, zarówno początkująca jak i zaawansowana, dlatego
w obozie mogą uczestniczyć zarówno dzieci należące do klubu SK Talent, jak i osoby, które
pragną rozpocząć swoją przygodę z tą dyscypliną sportową.
1. TERMIN: 23.01-29.01.2017r.
2. MIEJSCE ZAKWATEROWANIA:



Hala sportowa- LKS Beskid Brenna
Pokoje 2,3-osobowe- każdy z pełnym węzłem sanitarnym, telefonem, tv-satelitarna,
internet (WI-FI)

3. KOSZT POBYTU:


1250zł- kwota obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, szkolenie (treningi 2 razy
dziennie), atrakcje, transport oraz ubezpieczenie.

4. PLAN OBOZU- ATRAKCJE:








Treningi na hali sportowej 2 razy dziennie
Gry i zabawy
Dyskoteka
Lodowisko (codziennie w zależności od chęci uczestników obozu),
Kulig
Aquapark „Tropikana” w hotelu Gołębiewskim w Wiśle
Ognisko z pieczeniem kiełbasek

5. Za dodatkową odpłatnością na miejscu można skorzystać z:





odnowy biologicznej ( sauna, solanka, hydro-masaż)- komplet odnowy,
prania odzieży sportowej,
bufetu z napojami, słodyczami, odżywkami i pamiątkami ,
gry w bilard

6. PŁATNOŚCI:




I wpłata potwierdzająca zgłoszenie (zaliczka za noclegi na hali sportowej), płatna
250zł do 14.10.2016r.,
II rata w kwocie 500 zł płatna do 12.12.2016r.,
III rata w kwocie 500zł płatna do 12.01.2017r.

Potwierdzenie uczestnictwa w obozie:
Potwierdzam uczestnictwo mojego dziecka:

______________________________________________________________
(imię i nazwisko)
na obozie SK Talent w ośrodku „hala sportowa- LKS Beskid Brenna” (23.01- 29.01. 2017r.)
i zobowiązuję się do terminowego wpłacenia pełnej kwoty opłaty za obóz sportowy.

_______________________________________
Podpis rodzica/opiekuna
Potwierdzenie wraz z zaliczką na obóz należy zwrócić do dnia 14.10.2016r.
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