24.07-02.08.2021 NIEDZICA
AKTYWNIE LATEM
Tym razem w małej grupie w znanym i lubianym hotelu

Aktywnie: zapraszamy m.in. na laserowy paintball,

zjazdy kolejką grawitacyjną, letni tor pontonowy, tor
przeszkód, park linowy, poszukiwanie skarbów,
rozgrywki sportowe i gry terenowe.

Bezpiecznie: będziemy trenować aikido,
samoobronę i asertywność. Rozwiążemy zagadki
detektywów, zdobędziemy zamek.

Ciekawie: m.in. czeka na nas rękodzieło twórcze,
gra „Wakacje z Duchami”, zabawy kreatywne,
konkursy z nagrodami, zajęcia regionalne oraz
wiele innych atrakcji.
Pobyt zostanie zorganizowany w Hotelu ** PIENINY
w Niedzicy, www.niedzica.pl
Hotel otrzymał certyfikat "Obiektu Przyjazny Dzieciom"
(Ośrodek ogrodzony i dozorowany 24h).
Uczestnicy będą korzystać z atrakcji zgodnie z programem
m.in.: -toru przeszkód dla minisigway, -pola do minigolfa,
-kortu tenisowego, -basenu zewnętrznego przy hotelu,
- piaszczystej plaży przy jez. Czorsztyńskim pod opieką ratownika WOPR, - dwutorowej kręgielni, -salonu gier,
-boisk wielofunkcyjnych, -placu zabaw, -sprzętu sportowego, -ogniska, -gier zręcznościowych, -dyskoteki
z profesjonalnym DJ, -wieczorów karaoke, -świetlicy z wyposażeniem multimedialnym, -projekcji filmów,
-zajęć manualnych i animacyjnych.

Cena obejmuje:
-opiekę wykwalifikowanej kadry (wychowawców, instruktorów), - realizację autorskiego programu pełnego
atrakcji, - bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, - doraźną opiekę medyczną, - przejazd autokarem,
- zakwaterowanie w budynku hotelowym w pokojach z łazienkami, - wyżywienie w restauracji: śniadanie,
obiad z podwieczorkiem, kolacja, - treningi na sali z matą i w plenerze z podziałem na grupy wiekowe,
- zajęcia z Nordic Walking, - ubezpieczenie NNW SIGNAL IDUNA polisa na 5 tys.
Planowane wycieczki autokarowe m.in.: - Wyprawy tatrzańskimi szlakami, -Kluczkowce , -Góra Wdżar-Kraina
śpiącego wulkanu, -Zwiedzanie Niedzicy i okolic, wycieczki piesze i rowerowe.

Cena wyjazdu dla osób niepełnoletnich trenujących w klubach aikido
oraz osób, które wcześniej uczestniczyły w obozach z „ABC WILK”:1490PLN /os.
Cena dla pozostałych osób niepełnoletnich: 1590 PLN/ os.
Cena wyjazdu dla osób pełnoletnich w cenie zawarte jest pakiet korzystania z hotelowego
miniSpa (hydromasaż, jacuzzi, sauna): 1650 PLN/os.
*JEST MOŻLIWOŚĆ rozliczenia obozu BONEM TRUSTYCZNYM.
Szczegóły u organizatora. Na wyjeździe przestrzegamy reżimu sanitarnego.
W przypadku wprowadzenia przez MEN zakazu organizacji obozów, zapewniamy
zwrot zaliczek.

Opłaty tytułem wyjazdu należy dokonać
na numer konta: ING BANK 43 1050 1588 1000 0090 9433 8119
ABC WILK 44-177 Paniówki ul. Zwycięstwa 52a
Na dowodzie wpłaty należy podać:
- obóz letni Niedzica, - imię i nazwisko uczestnika obozu (nie osoby wpłacającej!),
- jeśli jest płacone w ratach to, która rata z ilu.








Ze względu na wielkość ośrodka obowiązuje ograniczona liczba miejsc.
Obowiązkowo minimalna pierwsza wpłata 300 PLN za osobę jest gwarancja rezerwacji miejsca
(wpłata plus umowa zgłoszenie).
Z powodu zobowiązań względem osób trzecich wpłacana I rata nie podlega zwrotowi.
O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wysłania zgłoszenia mailem na adres
aikido.ruda@gmail.com oraz wypełnienie umowy zgłoszenia.
Pozostała część w całości lub w ratach może być wpłacona w dogodnym terminie, jednak nie
później niż 12.07.2021 r. (data wpływu na konto ABC WILK).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w planie obozu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przechowywania telefonów komórkowych w trakcie
obozu.

Kadra, to sprawdzone i lubiane osoby, które jeżdżą na obozy od kilku lat i mają uprawnieniami
wychowawców kolonijnych/instruktora sportu/rekreacji ruchowej.
Organizatorem obozu jest firma ABC WILK posiadająca wpis do Rejestru Organizatorów
i Pośredników Turystyki prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz Gwarancję
Ubezpieczeniową Signal Iduna.
Dane Kontaktowe:
ABC Sylwia Wilk 44-177 Paniówki ul. Zwycięstwa 52a, Tel: 603-570-301,
NIP 641-212-05-15, REGON 240230062 aikido.ruda@gmail.com, www.abcwilk.pl

Dodatkowa atrakcja dla chętnych!!!!
 SPŁYW PONTONAMI PRZEŁOMEM
DUNAJCA: 70zł/os.
(przy założeniu, że będzie minimum 30 uczestników).

