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tel. +48 791 501 581

KOSZT: 1999 ZŁ

WWW.FUNKYCAMP.PL
funkyfreedancestudio@gmail.com

Facebook.com/funkycamp
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 1999 zł dla tancerzy FunkyFree Dance Studio
 2199 zł dla pozostałych uczestników

 1700 zł dla tancerzy FunkyFree Dance Studio
 1900 zł dla pozostałych uczestników

KOSZT:

Harmonogram wpłat:
do 30.11.22 zaliczka 299 zł lub po tym terminie do 7 dni od zapisania uczestnika
na konto
mbank Edukacja Sportowa dzieci i młodzieży s.c.
76 1140 2004 0000 3402 7616 3716

II wpłata do 20 stycznia 2023

Zniżka 10% na drugie dziecko w rodzinie

Wyjazd do Aquaparku (wycieczka fakultatywna)+90 zł (gotówka)
Wyjazd przy minimum 15 chętnych osobach, można zgłosić wcześniej chęć wyjazdu lub
bądąc na obozie

Adres ośrodka:
Ośrodek Wypoczynkowy ZBÓJNIK ul. Sądelska 27A, Murzasichle
Bliższe informacje o ośrodku na www.uzbojnika.pl

Kadra:
Kierownik: Monika Malik tel. 791 501 581
Opieka wychowawcza i kadra instruktorska - trenerzy FunkyFree Dance Studio

Informacja z podziałem grup wychowawczych będzie podana przed
wyjazdem na stronie www.funkycamp.pl w zakładce DLA RODZICA

ZBIÓRKA:
4 luty (sobota) 11.00 ul. Zakopiańska 62 parking Carrefour, wyjazd 11.15
POWRÓT:
11 luty (sobota) ok godz. 12.00 ul. Zakopiańska 62 parking Carrefour
Podróż autokarem firmy SZWAGROPOL 

 
 

      WWW.FUNKYCAMP.PL
Facebook.com/funkycamp



WINTERWINTERDANCEDANCEFESTIVAL FESTIVAL OBÓZ TANECZNYOBÓZ TANECZNY

04/02-11/02/23 MURZASICHLE

W PROGRAMIE OBOZU:

- zajęcia taneczne (hip hop, jazz, modern, dancehall, street dance,  stretching)              
z trenerami FunkyFree Dance Studio i zaproszonymi gośćmi
- sesje fotograficzna 
- nagrywki taneczne
- zabawy taneczne, dance -battle, zabawy integracyjne i wiele innych
-wyjazd do Aquaparku (wycieczka fakultatywna, dodatkowo płatna)

CO ZABIERAMY!
legitymacja uczniowska
bieliznę na każdy dzień
obuwie sportowe na zajęcia taneczne, wygodny strój sportowy na zajęcia taneczne,
luźny tshirt, szerokie spodnie na hip hop
baletki lub napalcówki lub czarne skarpety na jazz/modern
klapki pod prysznic
ubranie do chodzenia we własnym zakresie, buty zimowe, czapka, rękawiczka, szalik
kąpielówki, czepek, klapki krem do twarzy, ręcznik(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
Inne:
● ręczniki (pod prysznic, do rąk i twarzy)
● 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
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DODATKOWO JESLI UCZESTNIK BEDZIE CHĘTNY BRAĆ UDZIAŁ 
W SESJI FOTO TO PRZYGOTOWUJE:

STYLIZACJA HIP HOPowa (dla tancerzy grup hip hopowych i street dance)
kolor pomarańczowy, czarny i biały

dla tancerzy modern/jazz na przykład czarne spodenki
i bluza obcisła pomarańczowa

DO NAGRYWEK TANECZNYCH UCZESTNICY 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
- bluza z kapturem w jednym kolorze wszyscy
- biała koszula elegancka  - wszyscy
- kurtka jeansowa, spodnie jeansowe - wszyscy
-czarny golf (juniorzy powyżej 12 lat)
- czapka z daszkiem na głowę lub czapka typu bucket
- bandamka w dowolnym kolorze - wszyscy
-dzieci do 12 r.z  (różówa bluzka szeroka, jeansowe spodnie szerokie)
-juniorzy powyżej 12 lat (stylizacja sponie i bluzka w kolorach zieleń (khaki i czarny)

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 naszymi instagramie i facebooku:
instagram/funkyfreedancestudio
https://www.facebook.com/FunkyFreeStudio
https://www.facebook.com/FunkyCamp
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inspiracja

inspiracja


