GRW SUMMER CAMPS 2022
I turnus
ACRO CAMP
(dla wszystkich członków sekcji GRW AKRO o
GRW CAPOEIRA)
od 15.07.2022 r. do 23.07.2022 r.

II turnus
DANCE CAMP
(dla dzieci z roczników
2010-2015)
od 23.07.2022 r. do 01.08.2022 r.

III turnus
DANCE CAMP
(dla osób z roczników 2010
i starszych)
od 01.08.2022 r. do 12.08.2022 r.

(zgrupowanie dedykowane jest również dla wszystkich
członków GRAWITACJA SPORT ACADEMY
+osoby spoza Klubu proszone są o kontakt z biurem

(z grup ELITE: Kids
CREW: Tots 1,, Kids 1, Kids 2, Skills Kids.
FRESH I START: zgodnie z rokiem urodzenia)
+osoby spoza Klubu proszone są o kontakt z biurem

(z grup ELITE: Junior, Senior
CREW: Almost Teens 1, Teens 1, Teens 2,
Skills Junior, High Class 1
FRESH I START: zgodnie z rokiem urodzenia)
+osoby spoza Klubu proszone są o kontakt z biurem

cena regularna:

cena regularna:

cena regularna:

- 2260,00 PLN*

- 2440,00 PLN**

- 2790,00 PLN***

*2150,00 PLN dla osób, które dokonają
całkowitej wpłaty do dnia
10-go kwietnia br.

**2290,00 PLN dla osób, które dokonają
całkowitej wpłaty do dnia
10-go kwietnia br.

***2590,00 PLN dla osób, które dokonają
całkowitej wpłaty do dnia
10-go kwietnia br.

ZAPISZ SIĘ - KLIKNIJ TU!

Przy selekcji dzieci bierzemy pod uwagę: zaangażowanie, umiejętności taneczne i akrobatyczne samodzielność, osiągnięcia taneczne.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!

MIEJSCOWOŚĆ I OŚRODEK
Willa Pomorzanka położona jest w centrum Władysławowa. W odległości zaledwie 702 kroków od plaży oraz z dala od głównych arterii
komunikacyjnych.
Do dyspozycji gości są:
• pokoje trzy i czteroosobowe oraz typu studio z pełnym węzłem sanitarnym,
• przestrzeń rekreacyjna miejscem do grillowania i ogniska,
• boisko do koszykówki i siatkówki,
• sale sportowe (sprzęt do ćwiczeń, stoły do tenisa stołowego, stoły bilardowe)
• basen,

WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie w stołówce ośrodka + podwieczorek
TRANSPORT:
Autokar (Piaseczno-Władysławowo-Piaseczno)
wyjazd: Parking TDP ul. Okulickiego 7/9.

ZA CO PŁACIMY:
W koszt zgrupowania wliczono: zakwaterowanie, wyżywienie, transport dzieci, opiekę wychowawców,
zajęcia sportowo - rekreacyjne pod opieką trenerów i ratowników, opiekę medyczną
korzystanie z obiektów sportowych, ubezpieczenie NNW, koszulka obozowa
ZAJĘCIA:
Zajęcia o charakterze taneczno-sportowym będą prowadzone w grupach sprawnościowo-wiekowych pod opieką wykwalifikowanych instruktorów,
trenerów oraz ratowników**.
*II turnus DANCE CAMPS – oprócz trenerów i instruktorów z GRAWITACJA SPORT ACADEMY na zgrupowanie zostaną zaproszeni
NAJLEPSI warsztatowcy z Polski.
*III turnus DANCE CAMP – jak co roku III turnus przyjmuje formę warsztatów tanecznych, na które zapraszamy „TOP-owych” warsztatowców z Polski i
z zagranicy.
ACRO CAMP - codzienne treningi akrobatyczne na profesjonalnie wyposażonej sali: air tracki, odskocznie, materace, ścieżki, batut. Treningi
funkcjonalne, motoryczne, taneczne, capoeria, fitness

DANCE CAMPS - doskonalenie starych i poznawanie nowych technik takich jak: disco dance, disco dance freestyle, hip-hop (new style, locking,
popping, house, waacking) funky, jazz, modern, elementy tańca klasycznego (balet), elementy break dance, akrobatyka, gimnastyka artystyczna;
nad wodą: pływanie, gry i zabawy, plażowanie;
w lesie i na plaży: biegi przełajowe, marszobiegi, gry i zabawy terenowe;
na boisku: gry i zabawy;
w świetlicy: dyskoteki, zajęcia plastyczne

UWAGA !!!
W zgrupowaniu wezmą udział tylko ci zawodnicy, którzy będą mieli uregulowane wszystkie składki członkowskie na rok 2021/2022 do 5-go
czerwca 2022 r.
OPŁATA:
o

I RATA w formie ZADATKU w kwocie 500,00 PLN (zwrotna w przypadku niezakwalifikowania dziecka) do 4-go marca 2022 r.
II RATA w kwocie 600,00 PLN płatna do 3-go kwietnia 2022 r.

o
o

III RATA w kwocie 600,00 PLN płatna do 3-go maja 2022 r.
o

IV RATA pozostała kwota do 4-go czerwca 2022 r.

*Istnieje możliwość realizacji bonów turystycznych. Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie maila na adres: biuro@grawitacja.com.pl

Wpłaty dokonujemy dopiero po dokonaniu rezerwacji miejsca w formularzu zgłoszeniowym (termin zgłoszeń mija 30-go kwietnia) -> KLIKNIJ

UWAGA!
W przypadku rezygnacji ze zgrupowania do dnia 04-06-2022 r. (włącznie) uczestnik ponosi koszty w wysokości 500 zł.
W przypadku rezygnacji ze zgrupowania do dniu 22-06-2022 r. (włącznie) uczestnik ponosi koszty w wysokości 1100 zł.
W przypadku rezygnacji ze zgrupowania po dniu 22-06-2022 r. uczestnik ponosi koszty w wysokości pełnej kwoty wyjazdu.
Wpłaty na konto.
K.S. GRAWITACJA ul. Kościuszki 49 05-500 Piaseczno
Nr konta 23 1240 6351 1111 0000 4815 3438
z dopiskiem
- „Imię i Nazwisko dziecka, Turnus I lub II lub III”

INFORMACJA:
Biuro K.S. Grawitacja
Tel.: +48-503-077-989
Email: biuro@grawitacja.com.pl

WAŻNE!!!
Dla rodziców dzieci jadących z nami po raz pierwszy odbędzie się obowiązkowe zebranie (bez dzieci) w drugiej połowie czerwca br. w formie
on-line.

ADRES OŚRODKA
Willa Pomorzanka
ul. Szkutników 5, 84-120 Władysławowo
tel.: +48 58 674 04 10
OSOBY ZAKWALIFIKOWANE PROSIMY O WYPEŁNIENIE KART OBOZOWYCH, KTÓRE BĘDĄ PRZESYŁANE MAIL’OWO W POŁOWIE
CZERWCA BR.
ORAZ ODDANIE ICH W DNIU WYJAZDU WYPEŁNIONYCH I PODPISANYCH

