SALA SPORTU I ZABAWY

NARCIARSKO – GIMNASTYCZNY

OBÓZ SPORTOWY
z FIGLAMI&TALENCIAKAMI

24 – 30.01.2021

USTROŃ K. WISŁY

ZIMOWE SZALEŃSTWO NA STOKU ORAZ AKROBACJA NA MACIE GIMNASTYCZNEJ
I AIRTRACKU TO RECEPTA NA AKTYWNY WYPOCZYNEK, PEŁEN DUŻEJ DAWKI RADOŚCI.

NA OBÓZ NARCIARSKO – GIMNASTYCZNY ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ, KTÓRA:
zaczyna lub kontynuuje przygodę z narciarstwem zjazdowym
(możliwość nauki na desce snowboardowej)
dzieci i młodzież trenujące lub osoby, które pragną rozpocząć przygodę
z akrobatyką i gimnastyką sportową

Zapisy biuro@figle.net
/tel.:601 067 877 Małgorzata Wrzesińska Sęk
@

Ośrodek usytuowany jest w Ustroniu k. Wisły. Dookoła miejscowości są
doskonale przygotowane trasy narciarskie dostosowane do nauki
i doskonalenia umiejętności narciarskich przez dzieci.

W trakcie obozu przygotowaliśmy dla dzieci od 3 do 5 dwugodzinnych lekcji
praktycznych z narciarstwa zjazdowego z kwalifikowanymi instruktorami
narciarstwa zjazdowego oraz dwie lekcje teoretyczne mające na celu
zapoznanie się ze specyfikacją sprzętu narciarskiego, z zasadami poruszania
się na stoku oraz bezpieczeństwa w trakcie zjazdów.
CZEKAJĄ NA NAS RÓWNIEŻ NIESAMOWITE ATRAKCJE SPORTOWE, TURYSTYCZNE
I REKREACYJNE PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ TRENERSKĄ
ORAZ OPIEKUŃCZĄ.
CHCESZ ZAPISAĆ SWOJĄ POCIECHĘ?
Nie czekaj napisz e-mai: biuro@figle.net

LICZBA MIEJSC
OGRANICZONA

PROGRAM I ATRAKCJE:
TRENINGI I ZAJĘCIA SPORTOWE:
Od trzech do pięciu dwugodzinnych zajęć praktycznych z narciarstwa
zjazdowego (uzależnione od warunków atmosferycznych)
Dwie lekcje teoretyczne z zapoznania się ze sprzętem narciarskim, poruszaniu
się na trasach, oraz z bezpieczeństwa na stoku
Treningi sportowe z akrobatyki sportowej
Treningi sportowe z gimnastyki sportowej
Zajęcia taneczne z Zumby
Zajęcia z mini zapasów (dla chętnych)
Ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz gimnastyka poranna
Gry i zabawy ruchowe
Aktywne pobudki – rozruchy na świeżym górskim powietrzu
*Wszystkie treningi oraz zajęcia ruchowe będą dostosowane do umiejętności, stanu
wytrenowania i zdrowia dzieci oraz do ich wieku. Trenerzy prowadzący zajęcia
posiadają kwalifikacje potwierdzone certyfikatem oraz wieloletnie doświadczenie
z pracy z dziećmi.

ANIMACJE WIECZORNE:
Tematyczne „Disco Party”
Ognisko z oprawą muzyczną, wspólnym
śpiewaniem, tańczeniem i pieczeniem kiełbasek
Wieczorny seans filmowy
Pokaz Talentów

ATRAKCJE:
Góralski kulig lub przejażdżka kolejką Ustrońską
(w zależności od warunków atmosferycznych)
Konkurs „Mam Talent”
Gala Mistrzów Sportu
Turystyka górska po okolicznych szlakach
Zajęcia techniczno-artystyczne
Konkursy plastyczne
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NAGRODY I UPOMINKI:
Uczestnicy szkolenia narciarskiego otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia
z wyszczególnieniem zdobytych umiejętności narciarskich.
Dzieci otrzymają dyplom uczestnictwa w obozie sportowym oraz pamiątkowe
zdjęcie grupowe.
Gadżet Klubowy oraz medale uznania dla wszystkich dzielnych obozowiczów.
Wybieramy i wyróżniamy dzieci w konkursach plastycznych, sportowych oraz
konkursie „najbardziej uporządkowanego pokoju”.

ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Ondraszek
43-450 Ustroń k. Wisła
ul. Stroma 7

WYŻYWIENIE: 5 POSIŁKÓW DZIENNIE:
śniadanie
drugie śniadanie (owocowo warzywne przekąski)
obiady (obiady domowe jak u mamy)
podwieczorek (słodki owoc lub słodka niespodzianka)
kolacja

DOJAZD:

AUTOKAR

OPIEKA I COACHING:
Kadra opiekuńcza na naszych obozach to głównie kadra nauczycielska
prowadząca na co dzień zajęcia z dziećmi w szkołach i przedszkolach.
Opiekun w grupie posiadał będzie maksymalnie 15 osób.
Zajęcia z narciarstwa prowadzą certyfikowani instruktorzy narciarstwa
zjazdowego.
Zajęcia sportowe prowadzić będzie wykwalifikowana i doświadczona
kadra instruktorów i trenerów.
Kadra wychowawcza, instruktorska i trenerska posiada wszystkie
wymagane licencje, aktualne certyfikaty i uprawnienia.
Kierownikiem wyjazdu będzie Przemysław Malinowski
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UBEZPIECZENIE NNW:
Uczestnicy obozu objęci są ubezpieczeniem NNW wykupowanym przez
organizatora wyjazdu.

CENA I PŁATNOŚCI: CENA – 1750 zł
W cenie obozu jest: wypożyczenie SPRZĘTU NARCIARSKIEGO oraz SKI PASY

ORGANIZATOR:

SALA SPORTU I ZABAWY

INFORMACJE DODATKOWE:

tel.: 22 614 22 50
mob: 601 067 877, 510 029 622
ul. Odkryta 64 (nad sklepem Pepco)
www. gle.net
Uczniowski Klub Sportowy Talenciaki
ul. Mariana Wyrzykowskiego 5/99
03-142 Warszawa
Nip: 5242887529
Regon: 383806290

Wszystkie bloki zajęć, treningi i animacje przedstawione w ofercie są wliczone
w koszty wyjazdu. Uczestnikom nie są proponowane dodatkowe płatne
atrakcje.
W trakcie obozu prezentowana jest fotorelacja z zajęć na stronie organizatora
i partnerów wyjazdu.
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