Zapraszamy na obóz w Tatrach
ZIMOWY ZAWRÓT GŁOWY
19-26.02.2022r.
Pobyt zostanie zorganizowany w nowym ośrodku oddanym do
użytkowania w 2021r. udostępnionym na wyłączność dla naszej grupy
Willa Stołowianka bezpośrednio przy stoku
w Gliczarowie Górnym www.willastolowianka.pl
Cena obejmuje:
- wycieczki po okolicy, - przejazd autokarem, -opiekę
wykwalifikowanej kadry - wyżywienie (7 śniadań,
8 obiadów, 8 podwieczorków 7 kolacji),
- 7 noclegów w pokojach z łazienkami,
- doraźną opiekę medyczną, - ubezpieczenie NNW
SIGNAL IDUNA na 5 tys zł,
 atrakcje niezależne od pogody:
- treningi aikido i samoobrony na sali z matą-sala
w budynku zakwaterowania,
- wycieczka na lodowisko,
- wycieczka do Term Bukowina,
- warsztaty: survivalu, skrzaty, cukiernicze, sushi, mixmedia,
- korzystanie ze sprzętu sportowego, m.in.: bule, piłkarzyki,
dyski, sanki, ślizgi i wiele innych,
- „escape room”, gry zespołowe, zręcznościowe, turnieje drużynowe i indywidualne, konstrukcje GRAVITRAX,
- korzystanie ze świetlicy np.: karaoke, wyświetlanie filmów, zajęcia manualne, sala zabaw, zabawy przestrzenne,
 zimowe atrakcje, zależne od pogody:
- igloo, tor ślizgowy, śnieżna bitwa, olimpiada zimowa, zjazdy na oponach, materacach i nie tylko oraz wiele
innych atrakcji dla wszystkich uczestników wyjazdu.

Cena za osobę trenującą w klubach aikido oraz uczestników wcześniejszych obozów
organizowanych przez ABC WILK. Cena wyjazdu wraz z atrakcjami*:
OSOBY NIEPEŁNOLETNIE: 1440 PLN/os
DOROŚLI 1490 PLN/os
Cena wyjazdu dla osób nie trenujących w klubach aikido i osoby pierwszy raz
jadące z ABC WILK. Cena wyjazdu wraz z atrakcjami*: 1540 PLN/os
*JEST MOŻLIWOŚĆ rozliczenia obozu BONEM TRUSTYCZNYM.
Szczegóły u organizatora.
Na wyjeździe przestrzegamy reżim sanitarny.
Wszystkie atrakcje są wliczone w cenę przy założeniu, że będzie 45 osób płacących.
W przypadku wprowadzenia przez MEN zakazu organizacji obozów, zapewniamy
zwrot zaliczek.

Opłaty tytułem wyjazdu należy dokonywać na
numer konta ABC WILK ING BANK 43 1050 1588 1000 0090 9433 8119
 Na dowodzie wpłaty należy podać !!!!!!! -obóz zimowy -imię i nazwisko uczestnika obozu (nie osoby
wpłacającej) -jeśli jest płacone w ratach to, która rata z ilu.
 Obowiązkowo, zaliczka 300 zł za osobę do 05.12.2021. Z powodu zobowiązań względem osób trzecich
zaliczka nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi odwołanie obozu.

Pozostała część w całości lub w ratach może być wpłacona w dogodnym terminie, jednak
nie później niż 04.02.2022r (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
/otrzymanie informacji zwrotne oraz wpłata zaliczki.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w planie obozu.
Organizatorzy proszą o nie dawanie dzieciom telefonów komórkowych. Dzieci dzwonią z telefonów kadry.
Wszystkich rodziców, którzy potrzebują potwierdzenia lub rachunków do zakładów pracy serdecznie
prosimy o informację w tej sprawie przed obozem.

Dla chętnych ZAJĘCIA NA STOKU z instruktorem!! Szkolimy się i bawimy!!

Grupowe zajęcia maksymalnie 5 dni (zależne od warunków i predyspozycji uczestników) rozliczane
w pakietach narciarskich ;
Opłata za pakiet narciarski zawiera grupowy skipass, transport na stok, grupowe zajęcia
z instruktorem na stoku, w tym nauka i doskonalenie techniki jazdy na nartach, zabawy
i wyzwania narciarskie, opieka instruktora, ubezpieczenie SKI.
- na start 1 i 2 dzień na stoku Gliczarów Górny
- pakiet narciarski za każdy dzień 60 zł,
-kolejne dni na stoku 3/4/5 w zależności od umiejętności
uczestników oraz warunków na stokach Rusiński Ski –
odpłatność za pakiet narciarski za każdy dzień;
dzieci do15 roku życia 110zł x ilość deklarowanych dni;
młodzież od 16lat 120zł x ilość deklarowanych dni.
Osoby początkujące minimum jedna godzina zajęć indywidualnych z instruktorem, -szkolenie
podstawowe -dodatkowo płatne 80zł/os/godzina plus skipass. Zajęcia wprowadzające na stoku są
niezbędne dla bezpieczeństwa.
Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania, dla chętnych narciarzy, zajęć doszkalających
indywidualnych z instruktorem narciarstwa: 80 zł/os/godzina plus skipass.
Osoby dorosłe odpłatność zależna od ilości dni i rodzaju skipass-u.
Istnieje możliwość wypożyczania kompletu sprzętu narciarskiego koszt 25 zł/dzień.

Dla chętnych osób jest możliwość zorganizowanie dodatkowej atrakcji.
Kuligu z pochodniami. Kulig będzie zrealizowany saniami zaprzęgniętymi
konie. Atrakcja zależna od pogody. Koszt 70 zł /os.

Szczegółowe informacje: Sylwia Wilk

603-570-301

w

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.

