LETNI OBÓZ TANECZNY „ZAWOJA 2015”
 TERMIN: 9 – 22 sierpnia 2015 r. (13 dni)
 MIEJSCE: Ośrodek „ZAWOJANKA” w Zawoi
(pokoje 3-5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym).
 CEL: opracowanie nowych choreografii podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, techniki tanecznej
i przygotowanie do sezonu startowego 2015/2016 oraz aktywny wypoczynek i zabawa.

 ZAPISY: należy wypełnić formularz umieszczony na naszej stronie internetowej i wpłacić zaliczkę.
 KOSZT: 1680 zł.
- wpłata pierwszej raty (min. 280 zł.) do 31 marca
- wpłata drugiej raty (min. 500 zł.) do dnia 31 maja
- wpłata pozostałej sumy do dnia 10 lipca
(w szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego dostosowania terminu wpłat)

Wpłat można dokonywać bezpośrednio u prowadzącego zajęcia lub na rachunek bankowy:
Jacek Sennewald, ul. Kopcińskiego, 02-777 Warszawa, Nr 22 1500 1865 1018 6010 7354 0000

 W CENIE OBOZU: przejazd autokarem w obie strony, noclegi, trzy posiłki dziennie i „drugie
śniadanie”, wychowawcy i opieka medyczna, wycieczki, imprezy kulturalno – oświatowe z
nagrodami, dyskoteki, ubezpieczenie, trenerzy i instruktorzy oraz sale treningowe, korzystanie z
basenu zewnętrznego, przejażdżki na koniku mechanicznym oraz relacje z życia obozowego na
naszej stronie!
 INTERNET: na stronie handtohand.pl będą pojawiać się relacje z życia obozowego!

 ATRAKCJE:
- codzienna nauka tańca i elementów gimnastyczno akrobatycznych,
- dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami, konik „ponycycle” trampoliny, basen zewnętrzny
- ognisko z kiełbaskami, olimpiady sportowe o Puchar Obozu itp.

 Dodatkowych informacji udzielają:
- wychowawczyni: Magdalena Sennewald, tel. 695 37 37 04
- organizator: Jacek Sennewald, tel. 601 36 57 63

Wyjazd z Warszawy dnia 9 sierpnia 2015 r. (niedziela) o g. 9.15
Zbiórka o godz. 9.00 przy Szkole Podstawowej nr 46, ul. Wałbrzyska 5

Wyjazd z Zawoi dnia 22 sierpnia 2015 r. ok. godz. 10.00 (przyjazd pod SP 46)
Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia „Karty Kwalifikacyjnej”,
informacje w niej zawarte pozwolą wychowawcom na pełną opiekę nad dziećmi.
Uczestników dzielimy na grupy wychowawcze (w zależności od wieku) i grupy zajęciowe (w
zależności od zaawansowania w tańcu i gimnastyce/akrobatyce) natomiast o tym, kto z kim będzie
mieszkał w danym pokoju decydują sami uczestnicy podczas jazdy autokarem do miejsca
zgrupowania. Dla najmłodszych tworzymy specjalnie małe grupy wychowawcze, którymi
opiekują się doświadczeni wychowawcy.
Uczestników należy wyposażyć przede wszystkim w: ubranie odpowiednie do pory roku, obuwie
sportowe (do tańca, gimnastyki, biegów, spacerów), kapcie, klapki, strój treningowy, dres, przybory
toaletowe, bieliznę osobistą na każdy dzień obozu, strój kąpielowy oraz czepek, mały plecak na
wycieczki, przybory do pisania. Do torby lub walizki należy przymocować wizytówkę z nazwiskiem
dziecka i spis rzeczy. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą przedmiotów wartościowych. Pieniądze i
ważniejsze przedmioty należy zdeponować w wychowawcy. Za zagubione rzeczy organizator nie
ponosi odpowiedzialności materialnej.

Telefony komórkowe: uczestnicy obozu będą mogli korzystać z telefonów jedynie w określonych
godzinach tj. w czasie ciszy poobiedniej.

