WINTER CAMP
SZCZYRK 2021
DOŁĄCZ DO NA

JUŻ DZI !

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Winter Camp Szczyrk 2021 to ob z o charakterze

GDZIE: SZCZYRK
OŚRODEK WCZASOWY PANORAMA

TERMIN:
24.01.2021-30.01.2021 (7DNI)

rekreacyjno-sportowym skierowane do dzieci w wieku

WIEK UCZESTNIKÓW:

od 6 lat.

OD 6 DO 14 LAT

Obozy Gym&Joy łączą wypoczynek, zabawę i integrację
z treningami gimnastyki artystycznej, akrobatyki i
ta ca. Opr cz codziennych trening w
gimnastycznych i akrobatycznych uczestnicy obozu

CENA: 1550 ZŁ

przejdą szkolenie narciarskie lub snowboardowe.
Szkolenie w sportach zimowych odbędzie się na kliku
poziomach zaawansowania – dzieci będą podzielone na

DODATKOWE OPŁATY:

grupy: poczatkujący, doskonalący naukę

SKIPASS 200ZŁ

oraz zjazdy w grupie zaawansowanej.

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU: 150ZŁ

Korzystając z do wiadczenia jako sportowc w,
trener w i wychowawc w dokładamy wszelkich
stara

aby nasze wyjazdy stały na najwyższym

poziomie i oferowały naszym uczestnikom mn stwo
frajdy, zabawy i rado ci w duchu aktywno ci fizycznej.

DOJAZD:
WŁASNY AUTOKAR

2 TYDZIE

FERII - 24-30.01.2021

O rodek usytuowany jest w Szczyrku. Dookoła
miejscowo ci są doskonale przygotowane trasy
narciarskie.
W trakcie obozu przygotowali my 5 dni zaję z
narciarstwa/snowboardu.
CZEKAJĄ NA NAS R WNIEŻ NIESAMOWITE
ATRAKCJE SPORTOWE,
TURYSTYCZNE I REKREACYJNE.
Szkolenie narty/snowboard:
małe grupy szkoleniowe – max. 8 os b
szkolenia narciarskie i snowboardowe do wyboru
szkolenie prowadzone na r żnych poziomach
zaawansowania początkujący,

redniozaawansowany, zawansowany

Profesjonalni instruktorzy

Nagrody
Wszyscy obozowicze otrzymają certyﬁkaty uko czenia szkolenia narciarskiego,
dyplom uczestnictwa w obozie sportowym, pamiątkową koszulkę „Winter
Camp” orazmedal uznania.

DOŁĄCZ DO NASZEJ
ZIMOWEJ DRUŻYNY!

PROGRAM OGÓLNY I
ATRAKCJE:
Codzienne treningi gimnastyki artystycznej, akrobatyki oraz ta ca
G ralski kulig zako czony biesiadą w bac wce z kapelą g ralską.
Wycieczka Pętlą Beskidzką Wycieczka do serca g ralszczyzny
Beskidu ląskiego, miejsca ukazujące tradycję i kulturę
towarzyszącą miejscowej ludno ci od pięciu wiek w.
W programie:
o Chata Kawuloka w Istebnej
o Izba regionalna w Koniakowie.
o Bac wka z serkami g ralskimi, ekspozycja pasterska,
punkt widokowy.
o Wycieczka do Aquaparku,
o Konkurs „Mam Talent”,
o Zimowa Olimpiada zako czona Galą Mistrz w Sportu ,

WIECZORNY PROGRAM
ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH:

Disco Party
Ognisko z grą na gitarze, wsp lnym piewaniem i pieczeniem kiełbasek,
Wieczorny seans ﬁlmowy,
Pokaz Talent w,
Warsztaty kreatywne- przygotujemy własnoręcznie
wyjątkową pamiątkę z pobytu w g rach
Turniej gier planszowych – a więc burza m zg w, żarliwe starcia i smak
zwycięstwa

ORGANIZATOR:
FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW SPORTOWYCH UL. GIERMKÓW 22, 04-491 WARSZAWA, NIP:5272764524 KRS: 0000607964
WWW.FWTS.PL

WWW.GYMJOY.PL

TEL. 536 073 719

MAIL: OBOZY@GYMJOY.PL

