GIMNASTYKA SPORTOWA/ AKROBATYKA
80-175 Gdańsk, Leszczynowa 62a/4, tel. 506 850 645
www.akademiaolimpijczyk.pl facebook:akademiasportu-olimpijczyk

Obóz sportowo – rekreacyjny ACRO CAMP 2020
30.07.- 07.08.2020.
Lewin Kłodzki w malowniczej Kotlinie Kłodzkiej
AKROBATYKA

KREATYWNE ZAJĘCIA

WYCIECZKI

Akrobatyka w wakacje? Tak!
To doskonały pomysł, ponieważ dzieci mają szansę połączyć niezobowiązującą naukę
elementów akrobatycznych ze wspaniałą zabawą!
Dzieci uwielbiają ruch, kreatywne zajęcia i kiedy wokół dzieje się dużo ciekawych rzeczy.
I właśnie taki będzie obóz akrobatyczny ACRO CAMP 2020!
Obóz idealny dla każdego
Zapraszamy dzieci w wieku 6 – 13/14 lat i od razu zaznaczamy, że uczestnicy zostaną podzieleni
na grupy wiekowe oraz grupy zaawansowania akrobatycznego. Dzięki temu, każdy może
pojechać z nami –nawet jeśli to będzie pierwsza przygoda z tym sportem lub akrobatykę ma
w małym paluszku.
Akrobatyka, akrobatyka i jeszcze raz akrobatyka…
To obóz akrobatyczny, a więc będziemy prowadzili codziennie treningi. Naszym celem jest, by
każdy uczestnik wrócił do domu z umiejętnością nowych elementów akrobatycznych. Będzie
profesjonalnie, bo posiadamy doskonały sprzęt i jeszcze lepszych trenerów. Będzie też wesoło,
bo pamiętamy, że to wakacje.
Kreatywny relaks
A po treningach nie ma leniuchowania! Przygotowaliśmy mnóstwo zajęć, które uruchomią
kreatywność uczestników obozu. Każdy będzie mógł spróbować swoich sił, własnoręcznie
tworząc rozmaite skarby: świeczkę, biżuterię, opaski, mydełka. Młode damy nauczą się, jak
dbać o urodę m.in. z wykorzystaniem naturalnych maseczek. Natomiast młodzi faceci wykażą
się m.in. podczas zabaw z Xboxem.
Fajne wycieczki
Mamy w planach ciekawe dla dzieci i młodzieży zwiedzanie. Obowiązkowy punkt programu,
to wycieczka do ZOO Safari w Czechach oraz labirynt skalny po Szczecińcu Wielkim.
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Jedziesz z nami?
Zapewniamy rozwój sportowy, twórczy relaks i zabawy na wesoło!
Gwarantujemy dobry humor i dużo śmiechu przez cały dzień!!!

Program obozu
ü Codziennie dwa treningi akrobatyczne na profesjonalnym sprzęcie (sala wyposażona
w ścieżki typu: airtrack, trampoliny eurotramp, double mini trampolina, mini trampy,
mata gimnastyczna). Mnóstwo radosnego sportu!
ü Wycieczka do ZOO Safari w Czechach. Ależ będzie przygoda!
ü Zwiedzanie Labiryntu skalnego po Szczecińcu Wielkim. Baaardzo magiczne miejsce…
ü Gry i zabawy na świeżym powietrzu: palant, balonówka wodna, zbijak dużą piłką
gumową.
ü Wieczorne podchody i wykonywanie tajemniczych zadań.
ü Przyjemne wieczory filmowe.
ü Karaoke.
ü Pidżama party z grami planszowymi.
ü Just Dance Xbox – konkursy taneczne.
ü Bloki kreatywności, m.in.: tworzenie biżuterii, opasek, pachnących mydełek, świeczek
zapachowych itp.
ü Lady Sport: stylizacja fryzur, nauka makijażu dla ciut starszych, manicure, maseczki i
peelingi z naturalnych produktów, odlotowe kreacje. A na koniec: Pokaz Obozowej
Mody!
ü Ognisko z kiełbaskami z gitarą w tle!
ü Sportowa olimpiada na wesoło, zakończona Festiwalem Kolorów!!!
Zakwaterowanie
Ośrodek Marysieńka położony jest na ogrodzonym terenie, w cichej, bezpiecznej okolicy.
Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach 2-5 osobowych z własnymi łazienkami, TV oraz
dostępem do Wi-Fi. Ośrodek dysponuje salą taneczną, świetlicą i dużym, wielofunkcyjnym
boiskiem. Co ważne, serwuje pyszne, domowe posiłki, dostosowane do wymagań sportowców
- czyli smacznie i zdrowo!
www.marysienka.pl
KOSZT - 1790 PLN
Dla członków Klubu UKS AS OLIMPIJCZYK 1690 PLN
W cenie obozu
§ zakwaterowanie w Ośrodku Marysieńka;
§ całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, prowiant na drogę
powrotną);
§ opieka wykwalifikowanych trenerów gimnastyki sportowej;
§ transport w dwie strony oraz na miejscu;
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wycieczki zgodnie z programem;
bilety wejścia na korzystanie z atrakcji zgodnie z programem;
realizacja programu obozowego;
nagrody i pamiątki;
ubezpieczenie NNW.

Warunki zapisu/ gwarancja miejsca na liście:
1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną należy dostarczyć organizatorom lub trenerowi podczas
zajęć UKS AS OLIMPIJCZYK (do pobrania ze strony www.akademiaolimpijczyk.pl)
2. Wpłata 400 zł do 20.04.2020r na konto klubu
UKS AS OLIMPIJCZYK
SANTANDER 59 1090 1098 0000 0001 2194 4391
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE/ KONTAKT
Edyta Sztukert – Podębska – 506 850 645
edyta.sztukert@wp.pl
www.akademiaolimpijczyk.pl
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!
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