14-DNIOWY OBÓZ SPORTOWY
CENTRUM SPORTU W GÓRACH - NOWY GIERAŁTÓW
KIEDY ?
DLA KOGO ?

22.07.2017-04.08.2017 (14 dni)
Dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat „Pokoje w Górach u Wanata” w Nowym Gierałtowie. Pokoje 2,3,4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym oraz pokoje typu studio również z pełnym
węzłem sanitarnym. Obiekt położony w dolinie Białej Lądeckiej w otoczeniu Gór Złotych i Bialskich.
WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki (smaczne, zdrowe i różnorodne potrawy): śniadania w formie pełnowartościowego bufetu szwedzkiego,
domowe obiady oraz kolacje w formie mini bufetu szwedzkiego (zawsze z ciepłym posiłkiem). Dodatkowo podawane są podwieczorki (świeże owoce,
drożdżówka), a przed ciszą nocną każdy może najeść się do syta w naszej w strefie „Jemy ile chcemy”. Podczas dnia dostępna jest bez ograniczeń dla uczestników
woda lub herbata. Kuchnia przygotowana jest do serwowania indywidualnych diet - konieczny wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie - śniadanie w dniu wyjazdu oraz suchy prowiant na drogę powrotną.
Cena obozu jest ceną kompleksową i obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, transport (przejazd pociągiem oraz autokarem), ubezpieczenie,
program, doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską, ratowników
Termin wpłaty 1. raty: 500 zł do dnia 03.06.2017
Termin wpłaty 2. raty: pozostała kwota do dnia 24.06.2017
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OFERTA #1: OBÓZ
REKREACYJNO-SPORTOWY

OFERTA #2:
OBÓZ TENISOWY

DLACZEGO Z NAMI ?
Poznasz smak rywalizacji w grach zespołowych, zasmakujesz
ciekawych gier i zabaw ruchowych, sprawdzisz się na strzelnicy,
zdrowo wypoczniesz, a wszystko w przepięknej scenerii gór

DLACZEGO Z NAMI ?
Profesjonalne korty zewnętrzne
Profesjonalni trenerzy

PROGRAM
 kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry i zabawy nad
zalewem w Stroniu Śląskim
 gry zespołowe:
piłka nożna, siatkówka, mini rugby, frisbee, ringo
 gry i zabawy
 gry terenowe
 strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych
 strzelanie z łuków do tarczy
 wycieczki piesze w góry
ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
 Hamak Igrzyska
 Hamak Games
 Hamak Enigma
 Hamak Łowcy Skarbów
 Hamak Traper
 Hamak Flagi
 Hamak Spion
 Hamak Kiermasz Sportowy
 Ogniska, dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami

CENA: 1890 zł

PROGRAM TENIS
 nauka i doskonalenie gry w tenisa ziemnego
(2 godziny dziennie) pod opieką profesjonalnego trenera
 zajęcia odbywać się będą na kortach w Starej Morawie
 analiza wideo
 szkolenie zakończone turniejem
PROGRAM
 kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry i zabawy nad
zalewem w Stroniu Śląskim
 gry zespołowe:
piłka nożna, siatkówka, mini rugby, frisbee, ringo
 strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych
 strzelanie z łuków do tarczy
 wycieczki piesze w góry
ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
 Hamak Igrzyska
 Hamak Games
 Hamak Łowcy Skarbów
 Hamak Kiermasz Sportowy
 Ogniska, dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami

CENA: 1990 zł

