Klub Tańca Towarzyskiego i Jazzowego „ SIERA ”
ul. Rynek 13/2, 47-300 Krapkowice,
Tel/fax: +48 77 4460340, e-mail: daniszewska13@wp.pl
Konto bankowe: PKO BP SA 41 1020 3714 0000 4402 0038 0212

INTERNAT

Klub Tańca Towarzyskiego i Współczesnego SIERADAN oraz
Studio Jazzowe „ADAN”, informuje, że w ramach letnich wakacji organizuje
dla dzieci i młodzieży obóz wypoczynkowo szkoleniowy z zakresu różnych
technik tanecznych.

BASEN
MIEJSCE ZAKWATEROWANIA;
Internat Szkoły Pedagogicznej w Litomyślu ul.Strakovska 570 01 -Czechy
TERMIN: 12-21sierpnia 2022 koszt obozu:
-1600zł dla członków stowarzyszenia S.SIERA

1700 dla niezrzeszonych

opłata zadatku po terminie powoduje wzrost kosztów obozu o
100 zł
( bez kosztów dojazdu-autokar ….? płatne w dniu wyjazdu w autokarze)

PROGRAM;
- zajęcia rozwijające motorykę,

- choreografia i kontakt improwizacja
- technika tańca współczesnego
- klasyka
- jazz
- działania muzyczno-ruchowe

PAWEŁ SEŃKOWSKI
AGNIESZKA DANISZEWSKA
RADOMIR BACHAR
MARTA SZOSTECKA
AGNIESZKA ŁUCZYŃSKA
MARTYNA TETŁAK

DODATKOWE ATRAKCJE:
- wyjścia na basen, ogniska gry i zabawy
- na terenie obiektu znajdują się: boiska do kosza siatkówki i tenisa, fitness, świetlica z
TV i DVD , stół do tenisa stołowego, bezpłatny dostęp do Internetu
- płatna możliwość korzystania z kręgielni, boiska do squasha.

WARUNKI UCZESTNICTWA;
- posiadanie ważnego paszportu lub dowodu
- na chwile obecną test Covid– robiony przed wyjazdem
- wpłacenie zadatku 500 zł do 30.03.2022 ( w razie rezygnacji zadatek nie ulega zwrotowi )
- złożenie wypełnionej karty obozowej do 01.08.2022
- wpłacenie drugiej części kwoty 30.06.2022
UWAGI:
 na okres pobytu istnieje możliwość indywidualnego ubezpieczenia od następstw wypadków oraz
kosztów leczenia za granicą kraju -koszt ubezpieczenia to 70 zł.
( ubezpieczenie nie jest obowiązkowe-można zrobić je w e własnym zakresie).
 wszelkie straty spowodowane przez dziecko podczas wyjazdu niosą za sobą dodatkowe koszty dla
rodziców,
 w razie niedostosowania się uczestnika do regulaminu obozu organizator zastrzega sobie prawo
do odwiezienia dziecka do domu, w takim przypadku koszty obozu nie zostaną zwrócone,
 dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 881534881
Dzieci do 12 roku życia nie mogą zabrać ze sobą telefonów komórkowych.
UWAGA!!!
KOSZT TRANSPORTU NIE JEST WLICZONY W CENĘ OBOZU.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!!!!
( o umieszczeniu ma liście decyduje data wpływu zaliczki )

