ZIMOWY
ZAWRÓT GŁOWY
03.02-10.02.2018 r. w Szczyrku
Tym razem będą treningi, zabawy
MISTRZ CZEKOLADY, CURLING, ESCAPE ROOM, SNOWTUBING,
jazdy na mini sigwayu, wodna kula, warsztaty, ścianka
wspinaczkowa, animacje, moc zimowych atrakcji na
świeżym powietrzu oraz dla chętnych zajęcia na stoku.
Znany i lubiany OŚRODEK TURYSTYCZNO-SPORTOWY
„ZAGROŃ” w Szczyrku położony na zboczu Klimczoka. Do
dyspozycji gości jest jadalnia, kawiarnia, sauna sucha, mokra,
infrared, siłownia, solarium, gabinet masażu, bilard, tenis
stołowy, sala gimnastyczna, świetlice, kryty basen z
podgrzewaną wodą i jacuzzi.

Cena obejmuje:
- opiekę wykwalifikowanej kadry,
- przejazd autokarem,
- zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym,
- korzystanie ze sprzętu sportowego, m.in. wodna kula, mini
sigway, mini golf, uni hokej, bule, piłkarzyki, tenis stołowy,
- wyżywienie 4 x dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek,
kolacja, (zaczynamy obiadem i kończymy obiadem),
- korzystnie z jacuzzi i saun,
- wycieczki piesze po okolicy,
- doraźną opiekę medyczną,
- ubezpieczenie NNW SIGNAL IDUNA na 5 tys zł,
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.
 atrakcje niezależne od pogody:
- treningi aikido i samoobrony na sali z matą,
- zabawa MISTRZ CZEKOLADY, ESCAPE ROOM,
- rozgrywki na arenie laser paintball,
- zajęcia na sali gimnastycznej: gry zespołowe, zręcznościowe,
- zajęcia na basenie, m.in. zajęcia pływackie, wodna kula, gry i zabawy
w wodzie,
- zajęcia tematyczne np.: zajęcia w centrum wspinaczkowym, wspinanie z zabezpieczeniem,
- korzystanie ze świetlicy np.: karaoke, wyświetlanie filmów, zajęcia manualne m.in. zabawy przestrzenne,
odkrywanie talentów, „chrzty obozowe”,
 zimowe atrakcje:
- rozgrywki curling, tor zjazdowy; zjazdy na workach, oponach, materacach i nie tylko…
- bitwa na śnieżki, ślizgawka, budowle z śnieżnej krainy,
oraz wiele innych atrakcji dla wszystkich uczestników wyjazdu.

Cena za osobę trenującą w klubach aikido: Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, Katowice, Paniówki,
Bytom oraz uczestników wcześniejszych obozów organizowanych przez ABC WILK.
Cena wyjazdu wraz ze wstępami:
Dzieci do ukończonych 12 lat: 1150 PLN /os
Młodzież 13-18 lat: 1190 PLN /os
Dorośli: 1250 PLN/ os
Dla dorosłych strefa spa, masażu i rehabilitacji. Odpłatność zgodnie z cennikiem ośrodka.

Cena wyjazdu dla osób nie trenujących w w/w
klubach i pierwszy raz jadący z ABC WILK:
Dzieci do ukończonych 12 lat: 1250 PLN /os
Młodzież 13-18 lat: 1290 PLN /os
Dorośli: 1300 PLN/ os

ZAJĘCIA NA STOKU z instruktorem!!
Grupowe zajęcia max 4 dni (zależne od warunków i
predyspozycji uczestników). Opłata zawiera dzienny skipass
grupowy, transport na stok, grupowe zajęcia z instruktorem na stoku, w tym nauka i doskonalenie
techniki jazdy na nartach, opieka instruktora, ubezpieczenie SKI, organizacja mini zawodów
narciarskich wraz z medalami),
- stok szkoleniowy; orczyk, (4dni x 80zł=320zł lub 3 dnix80=240zł, 2dnix80=160zł itd., 1dzieńx80zł).
- Kompleks Szczyrk Mountan Resort+ COS+ BESKID SPORT ARENA;
ławki gondola, orczyki opłata za 4 dni 440 zł (4 dni x 110 zł).

Osoby początkujące minimum jedna godzina zajęć indywidualnych dodatkowo płatne60 zł plus skipass,
zajęcia wprowadzające na stoku niezbędne dla bezpieczeństwa.
Istnieje możliwość zorganizowania zajęć doszkalających indywidualnych z instruktorem narciarstwa dla
średniozaawansowanych i zaawansowanych: 60 zł/os/plus skipass.
Osoby dorosłe odpłatność zależna od ilości dni i rodzaju skipass-u,

Opłaty tytułem wyjazdu należy dokonywać tylko i wyłącznie na
numer konta ABC WILK ING BANK 43 1050 1588 1000 0090 9433 8119
Na dowodzie wpłaty należy podać !!!!!!!!!!!!:- obóz zimowy Szczyrk, - imię i nazwisko uczestnika
obozu (nie osoby wpłacającej), - jeśli jest płacone w ratach to, która rata z ilu.
Obowiązkowo, minimalna pierwsza wpłata 200 zł za osobę do 27.11.2017.
Z powodu zobowiązań względem osób trzecich wpłacana rata nie podlega zwrotowi.
Pozostała część w całości lub w ratach może być wpłacona w dogodnym terminie, jednak nie
później niż 14.01.2018 r (data wpłynięcia na konto ABC WILK).






Ze względu na wielkość ośrodka obowiązuje ograniczona liczba miejsc.
O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wysłania zgłoszenia mailem na adres aikido.ruda@gmail.com
i otrzymanie informacji zwrotne oraz przekazania organizatorom deklaracji uczestnictwa.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w planie obozu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przechowywania telefonów komórkowych w trakcie obozu.
Wszystkich rodziców potrzebujących potwierdzenia lub rachunków do zakładów pracy serdecznie prosimy
o informację w tej sprawie przed obozem.

Szczegółowe informacje: Sylwia Wilk

603-570-301

aikido.ruda@gmail.com,

Organizatorem tegorocznego obozu zimowego jest firma ABC WILK posiadająca wpis do Rejestru
Organizatorów i Pośredników Turystyki prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz
Gwarancję Ubezpieczeniową Signal Iduna.
Kadra, to sprawdzone i lubiane przez uczestników osoby jeżdżące na obozy od kilku lat, z uprawnieniami
wychowawców kolonijnych i uprawnieniami instruktora sportu lub rekreacji ruchowej.

