CAMP
25/07-01/08/2022
OBÓZ TANECZNY

M U R Z A S I C H L E - Z B Ó J N I K
KOSZT: 1900 PLN

Broszura informacyjna
Termin: 25.07-01.08.2022 (8 dni)
KOSZT: 1900 zł
+ 70 zł wycieczka fakultatywna dla chętnych do AquaParku w Zakopanem
10% zniżki na drugie i kolejne dziecko w rodzinie

HARMONOGRAM WPLAT
250 zł
(zaliczka, rezerwacja miejsca, do 7 dni od zapisu)
do 10 lipca

1650 zł
lub 1720 zł z pakietem AQUAPARK
Nr konta
Edukacja Sportowa dzieci i młodzieży s.c.

Mbank 76 1140 2004 0000 3402 7616 3716
w tytule imię i nazwisko dziecka/FunkyCamp lato 2022
Adres ośrodka:
Ośrodek Wypoczynkowy ZBÓJNIK ul. Sądelska 27a 34-531 Murzasichle
Bliższe informacje o ośrodku na www.uzbojnikamurzasichle.pl
Kadra:
Kierownik: Monika Malik tel. 791 501 581
Opieka wychowawcza i kadra instruktorska - trenerzy FunkyFree Dance Studio
i M-Dance Concept
Informacja z podziałem grup wychowawczych będzie podana przed wyjazdem na stronie
www.funkycamp.pl w zakładce DLA RODZICA
ZBIÓRKA:
25 lipca (poniedziałek) GODZ. 7.00
ul. 3-go Maja 133 , 37-514 Munina M-Dance Concept
wyjazd GODZ. 7.15
POWRÓT:
1 sierpnia (poniedziałek) ok godz. 16.00
ul. 3-go Maja 133 , 37-514 Munina M-Dance Concept

Broszura informacyjna
CO ZABIERAMY!
legitymacja uczniowska
bieliznę na każdy dzień
obuwie sportowe na zajęcia taneczne, wygodny strój sportowy na zajęcia
taneczne
baletki lub napalcówki lub czarne skarpety na jazz
klapki pod prysznic
ubranie do chodzenia we własnym zakresie
kąpielówki, czepek, klapki krem do twarzy, kosmetyki, ręcznik, bidon (jeśli
uczestnik będzie jechał do Aquaparku)
czarny top i czarne getry (dziewczynki), czarne spodnie dresowe i czarny t
shirt (chłopcy)
Kosmetyki:
mydło
szampon
szczoteczka i pasta do zębów
krem do twarzy
Inne:
ręczniki (pod prysznic, do rąk i twarzy, na basen).
bidon,
kieszonkowe (maks 100 zł)

●
●
●
●
●
●
●
● leki!!!! – jeśli dziecko przyjmuje jakieś specjalne leki, to przechowywane

będą one przez kadrę i wydawane codziennie zgodnie z zaleceniami
LEKI NALEŻY WŁOŻYĆ DO PODPISANEJ KOSMETYCZKI I UMIEŚCIĆ U GÓRY
W BAGAŻU, LEKI BEDĄ ZBIERANE PRZEZ WYCHOWAWCÓW PO
PRZYJEŹDZIE DO PENSJONATU W TRAKCIE ZAKWATEROWANIA
UWAGA!
Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust
(maseczka)

Broszura informacyjna
W PROGRAMIE OBOZU:
- zajęcia taneczne 4-6 godzin dziennie (hip hop, jazz, modern, dancehall, street dance show,
stretching) z trenerami FunkyFree Dance Studio i M-Dance Concept
- warsztaty taneczne z gośćmi
- WYJAZD DO AQUAPARKU - fakultatywnie dla chętnych (dopłata+70 zł)
- sesje fotograficzna
- kręcenie nagrywek tanecznych
- gala taneczna
- zabawy taneczne, dance -battle, zabawy integracyjne i wiele innych
-dyplomy i koszulki
DODATKOWO DO SESJI FOTO I NAGRYWEK TANECZNYCH ZABIERAMY:
dziewczynki:
- czarny krótki top sportowy, czarne krótkie spodenki obcisłe lub czarne getry
- lakier do włosów, gumki czarne, wsówki, czarna kredka do oczu
- rzeczy w stylu cyber punk np. biała, szara, rzowa lub neonowa peruka, okulary neonowe, odblaskowa
bluzka lub kamizelka
chłopcy:
biała lub czarna elegancka koszula, luźne spodnie dresowe lub lniane jasne lub ciemne
-- rzeczy w stylu cyber punk np. biała, szara peruka, okulary neonowe, odblaskowa bluzka lub
kamizelka
Inspiracje:

DO NAGRYWEK TANECZNYCH WSZYSCY ZABIERAJĄ :
- top czarny+ czarne leginsy +czarne krótkie spodenki obcisłe - dziewczynki
- tshirt czarny+spodnie dresowe czarne-chłopcy i dziewczynki
- zestaw do hip hopu: spodnie i tshirt szeroki w kolorystyce czarno-czerwonej ( na przyklad czarne
spodnie i czerwony tshirt lub odwrotnie) - wszyscy
- białe spodnie i biała bluza, lub biały tshirt
- kamizelka w kolorze ciemnym
- bluza z kapturem w jednym kolorze wszyscy
- biała koszula elegancka - wszyscy
- kurtka jeansowa, spodnie jeansowe - wszyscy
- czapka z daszkiem na głowę lub czapka typu bucket
- bandamka w dowolnym kolorze - wszyscy
PROSIMY ABY DZWONIĆ do dzieci w godzinach poobiednich 13.30 – 15.00
Prosimy aby dzieci nie brały sprzętu elektronicznego, konsoli gier, dzieci na pewno nie będą się nudzić!
Nie bierzemy odpowiedzialności za tego typu sprzęt.
Relacje codziennych wydarzeń można śledzić na naszym facebooku:
https://www.facebook.com/FunkyFreeStudio
https://www.facebook.com/FunkyCamp
https://www.facebook.com/M-Dance-Concept

