
SUPER  WAKACJE Z TAŃCEM czyli OBÓZ HIP HOPOWY 

NAD JEZIOREM OSTROWSKIM – PRZYJEZIERZE 
Działamy zgodnie z wymaganiami sanitarnymi MZ oraz z wytycznymi MEN 

Obóz przeznaczony jest zarówno dla naszych uczniów jak i dla tych, którzy nie uczestniczą w zajęciach tanecznych  

w ciągu roku szkolnego, a chcieliby spędzić fajnie wakacje łącząc wypoczynek z tańcem (rodzeństwo, koleżanki, koledzy) 

 

Dlaczego warto pojechać? 

 zajęcia taneczne 2 x dziennie (w niedzielę – dzień wolny od zajęć 

tanecznych- odwiedziny rodziców) *nowe choreografie *doskonalenie 

techniki tanecznej *podnoszenie sprawności fizycznej *wyrabianie 

koordynacji ruchowej, plastyki ruchu, dynamiki i szybkości 

 relaks nad jeziorem 

 mnóstwo atrakcji i dobra zabawa 

 

PRZYJEZIERZE: 12.07 – 21.07.21 r - obóz taneczny grup hip hopowych 

 

 Miejsce: Przyjezierze (www.przyjezierze.pl) – urocza miejscowość wypoczynkowa wśród lasów nad Jeziorem 

Ostrowskim, ok. 100 km od Poznania (za Gnieznem) 

Ośrodek Wypoczynkowy "Maria" (www.maria.przyjezierze.pl) jest zadbany, ogrodzony, położony w bezpiecznym  

miejscu – przy deptaku 

 Zapewniamy: 

pokoje  2-5 osobowe z łazienkami; wyżywienie: 3 x dziennie + podwieczorek; sale do tańca z lustrami 

wykwalifikowana kadra (instruktorzy znani dzieciom z zajęć tanecznych; obóz zgłoszony w Kuratorium); 

ubezpieczenie NW; dowóz komfortowym autokarem z Poznania, Swarzędza, Kostrzyna;  

 Atrakcje: 

 kąpiele w jeziorze (strzeżone kąpielisko) i plażowanie (piaszczysta plaża z pomostami) 

 boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę, plac zabaw, stół do ping ponga, piłkarzyki 

 ognisko z pieczeniem kiełbasek  

 gry, zabawy i  konkursy na świeżym powietrzu 

 konkursy z nagrodami (m. in. „Mam talent”, pokaz mody) 

 kręgielnia 

 zawody taneczne  (medale) 

 testy sprawnościowe (medale dla zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych)  

 upominki oraz pamiątkowe czapeczki dla wszystkich uczestników obozu 

 

Ile kosztuje? 1325,- zł  

 REALIZUJEMY BON TURYSTYCZNY (proszę o zgłoszenie smsowe chęci realizacji bonu) 

 W przypadku niemożności zorganizowania obozu z powodów związanych z restrykcjami Covid cała wpłacona kwota 

zostanie zwrócona. 
 

Jak było w ubiegłych latach?  Zobacz filmik oraz zdjęcia na 

www.facebook.com/FunAndDanceAkademiaTanca 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?  

 wypełnić formularz zgłoszeniowy na www.taniecdladzieci.pl 

 wpłacić na konto zaliczkę w wysokości 300,-zł - warunek rezerwacji miejsca 

 o udziale w obozie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatą zaliczki  

 termin przyjmowania zgłoszeń i zaliczki upływa w dniu 10.04.br.  

 regulamin oraz kartę kwalifikacyjną należy pobrać ze strony internetowej         

 pozostałą część kwoty (1025,-zł) należy wpłacić na konto do dnia 31.05.br.  

 do dnia 10.06.br. należy dostarczyć dokładnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika – skan karty zgłoszenia 

należy wysłać na adres: biuro@taniecdladzieci.pl, a oryginał oddać osobie prowadzącej zajęcia, na pokazie tańca lub 

przy autokarze w dniu wyjazdu 

  

KONTO BANKOWE: PKO BP VI ODDZIAŁ, 68 1020 4027 0000 1102 1229 1870; 

NAZWA FIRMY: Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Tańca Fun&Dance 

Leszek Tatała, 61-359 Poznań, ul. Św. Antoniego 16 

W opisie proszę podać nazwisko i imię dziecka, adres  oraz „OBÓZ PRZYJEZIERZE” 

 

CHĘTNIE ODPOWIEMY NA PAŃSTA PYTANIA POD NR TELEFONU 601 85 21 21 

 



 

 


