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DLA KOGO?
•

Zapraszamy dzieci od 6 do 16 roku życia.

•

Wyjazd ma charakter sportowo-rekreacyjny. Nieważne, czy dopiero zaczynasz swoją
przygodę z tańcem i gimnastyką, czy towarzyszą Ci one od dawna. Z nami nauczysz się
nowych elementów i poszerzysz posiadane już umiejętności.

•

Uczestnicy obozu zostaną podzieleni na grupy wiekowe oraz grupy treningowe według
poziomu zaawansowania.

KIEDY?
Od 14 do 21 lipca 2023 roku

ŚWIADCZENIA
•

zakwaterowanie w pokojach 2-6 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (wszyscy
uczestnicy obozu wraz z kadrą zakwaterowani będą w jednym budynku)

•

pełne wyżywienie (4 posiłki - śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek wydawany przy
obiedzie)

•

bezpieczny, ogrodzony ośrodek z pełną bazą sportową

•

ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników

•

opieka medyczna: pielęgniarka w ośrodku

•

opieka ratownika nad morzem

•

opieka wykwalifikowanej kadry pedagogiczno-instruktorskiej

•

kierownik obozu

•

obóz zgłoszony do Kuratorium Oświaty

•

transport autokarem

•

profesjonalny sprzęt do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych

•

czapka z daszkiem dla każdego uczestnika

PROGRAM OBOZU
•

codzienne zajęcia warsztatowe:

•

ognisko z pieczeniem kiełbasek

o gimnastyka artystyczna

•

dyskoteka

o akrobatyka

•

karaoke

o taniec: modern jazz, taniec

•

wieczór filmowy

•

warsztaty artystyczne

plażowanie i korzystanie z uroków

•

nocne zwiedzanie Darłowa

morza

•

wycieczka do Doliny Charlotty:

towarzyski
•
•

gry i zabawy na świeżym powietrzu

•

chrzest obozowy

o zoo, wodne safari, fokarium,
kraina bajek

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy Baltic Resort
ul. Jagiellońska 3
76-150 Darłowo

Baltic Resort Centrum Zdrowia i Wypoczynku położone jest w pięknej nadmorskiej
miejscowości Darłowo w nadmorskiej dzielnicy Darłówko Wschodnie. Niewątpliwą zaletą obiektu
jest lokalizacja. Kompleks położony jest jedynie 200m od morza, w otoczeniu sosnowych lasów
oraz szerokich i piaszczystych plaż. Jest to miejsce, które swoim urokiem i przyrodą przyciąga
wielu Gości. Baltic Resort Centrum Zdrowia i Wypoczynku mieści się na ogrodzonym i
monitorowanym terenie o powierzchni ponad 1,2 ha.
Obiekt składa się z dwóch budynków, w których znajdują się pokoje 2,3,4,5,6 osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym, TV i sprzętem plażowym oraz kilkanaście domków letniskowych. Wszystkie
pokoje, domki posiadają pojedyncze łóżka oraz łazienki z prysznicem. Większość pokoi posiada
balkon.
Na terenie obiektu znajdują się:
•

hala sportowa o powierzchni 400m²

•

sala wielofunkcyjna

•

sala zabaw dla dzieci

•

sale fitness

•

zewnętrzne place zabaw z: huśtawkami, trampoliną, domkami, bujakami, piaskownicami

•

miejsce do wieczornych biesiad przy grillu

Wszystkie atrakcje znajdują się na terenie ogrodzonego, strzeżonego i w pełni
zamkniętego ośrodka.

KADRA

Anita i Monika Kubiak
Założycielki Arts&Fun – szkoły gimnastyki artystycznej dla dzieci i młodzieży. Swoją przygodę
z gimnastyką artystyczną zaczęły w wieku 5 lat. Trenowały w Klubie Sportowym „MKS
Dąbrówka” Poznań pod okiem najlepszych trenerów. Członkinie kadry, wielokrotne medalistki
Mistrzostw Polski w układach zbiorowych, Olimpiady Młodzieży oraz Turniejów
Międzynarodowych. Po 12 latach ciężkich treningów, przekazują swoją wiedzę i umiejętności
młodszym pokoleniom. Praca z dziećmi dostarcza im wiele radości i satysfakcji.
Jana Jungmann
Na co dzień studentka prawa II roku na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Od 7 roku życia trenowała wyczynowo gimnastykę
artystyczną. Wielokrotnie brała udział w zawodach
rangi krajowej i międzynarodowej, zdobywając
medale. Po ukończeniu kariery sportowej spełniała
się w różnych formach tańca takich jak jazz, modern
oraz hip hop. Obecnie pracuje jako instruktor
gimnastyki artystycznej. Na zajęciach tworzy
przyjazną atmosferę, a przy tym zaraża innych
swoją pasją.

Sandra Woźniak
Swoją przygodę z gimnastyką
artystyczną rozpoczęła w wieku 6
lat trenując w klubie „MKS
Dąbrówka” Poznań. Przez lata
treningów osiągała wysokie wyniki
zarówno na zawodach krajowych, jak
i międzynarodowych. Po zakończeniu
kariery
zawodnika
zdobyła
uprawnienia instruktora gimnastyki
artystycznej, aby przekazywać
swoją
wiedzę
najmłodszym
pokoleniom. Po latach związanych ze
sportem zainteresowała się tańcem
towarzyskim, który stał się nową
pasją i sposobem na wyrażanie
siebie. Brała udział w turniejach
tanecznych, na których zdobywała
miejsca na podium. Specjalizuje się
w tańcach latynoamerykańskich.

Wiktoria Ozimkowska
Swoją przygodę z tańcem rozpoczęła w
wieku 4 lat. Obecnie jest studentką drugiego
roku Akademii Wychowania Fizycznego w
Poznaniu na kierunku „Nauczyciel Tańca
Choreograf”. Specjalizuje się w stylach
tańca
współczesnego,
klasycznego,
contemporary oraz klasycznego hip-hopu.
Obecnie
prowadzi
zajęcia
z
tańca
współczesnego, a sama się rozwija będąc
członkiem klubu tanecznego. Wśród dzieci
wzbudza dużą sympatię i zaufanie, a przy
tym potrafi zmotywować do zajęć oraz
pokonywania własnych słabości.

CENA OBOZU
•

Płatność gotówką u instruktora
o 2.250 PLN przy zgłoszeniu do 30.11.2022
Rata I

Rata II

Rata III

Rata IV

kwota

termin

kwota

termin

kwota

termin

kwota

termin

500 PLN

do 30.11.2022

500 PLN

do 31.12.2022

500 PLN

do 31.01.2023

750 PLN

do 31.03.2023

o 2.400 PLN przy zgłoszeniu od 01.12.2022
Rata I

Rata II

Rata III

kwota

termin

kwota

termin

kwota

550 PLN

do 31.12.2022

550 PLN

do 31.01.2023

550 PLN

•

termin
do

28.02.2023

Rata IV
kwota

termin

750 PLN

do 31.03.2023

Płatność przelewem
o 2.250 PLN przy zgłoszeniu do 30.11.2022 – pełna kwota płatna w terminie
do 14 dni od dnia zgłoszenia
o 2.400 PLN przy zgłoszeniu od 01.12.2022 – pełna kwota płatna w terminie
do 14 dni od dnia zgłoszenia

•

Dla rodzeństw biorących udział w obozie rabat w wysokości 100 PLN dla każdego dziecka.

•

W przypadku braku wpłaty w terminie (dotyczy wszystkich rat) organizator zastrzega
sobie prawo do odsprzedania miejsca innej osobie.

•

Rachunki i zaświadczenia do zakładów pracy za obóz wystawione są na życzenie klienta,
prosimy to zgłosić, przy dokonaniu zgłoszenia.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI
Informujemy o możliwości zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z
imprezy turystycznej, którego koszt na dzień 31.10.2022 r. wynosi 4,2% ceny obozu.
Szczegółowe warunki tego ubezpieczenia dostępne są pod adresem Ubezpieczenia podróżne
ERGO lub u Arts&Fun.

RELACJE Z POPRZEDNICH OBOZÓW
Zachęcamy do obejrzenia relacji z naszych poprzednich obozów – link do filmów poniżej:
OBÓZ LETNI – Żerków 2021
OBÓZ LETNI – Sypniewo 2022

ORGANIZATOR OBOZU
„4U Travel” Maciej Pawlak
ul. Leśnowolska 10, 60-452 Poznań

KONTAKT
Anita Kubiak
+48 793 228 506
Monika Kubiak
+48 505 601 556
wakacje.artsfun@gmail.com
FORMULARZ REJESTRACYJNY
Rodzic / opiekun prawny dokonuje zgłoszenia uczestnika drogą elektroniczną poprzez
wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego pod linkiem Formularz rejestracyjny,
a następnie wydrukowanie i dostarczenie podpisanej umowy do instruktora Arts&Fun lub za
pośrednictwem poczty na adres Arts&Fun Monika Kubiak, ul. Ziemowita 55a, 61-063 Poznań,
do 14 dni od dnia zgłoszenia przez formularz rejestracyjny.

