OBÓZ WINDSURFING – 7dni

/PÓŁWYSEP HELSKI, CHAŁUPY 4 – KEMPING „SOLAR”/

Oferta jest skierowana do młodzieży od 9-tego roku życia
i dorosłych interesujących się żeglarstwem, windsurfingiem.
Podstawą tego obozu młodzieżowego są zajęcia windsurfingowe, to właśnie z tej dyscypliny będzie najwięcej
zajęć każdego dnia /2x 2h/. Jako zajęcia uzupełniające proponujemy SUPy czy zabawę „na placku” za
motorówką. Do dyspozycji naszych obozowiczów są również rowery, trampolina, skim i slackline.
Uczestnicy niepełnoletni są objęci opieką, również poza zajęciami na wodzie. Nasi animatorzy zapewnią im
aktywne i kreatywne zajęcia w czasie wolnym od treningów żeglarskich. Cały plan dnia obozowicza, zajęcia
sportowe, animacje, posiłki oraz cisza nocna jest nadzorowany przez opiekunki. Pełnimy również nocne dyżury
do godziny 24:00.
PRZYJAZD NA OBÓZ W SOBOTĘ PO GODZINIE 16:00 /Półwysep Helski, Chałupy IV, kemping „Solar”/
Tego dnia nie odbywają się zajęcia, popołudnie jest czasem dojazdu do bazy oraz zakwaterowania w niej.
O godzinie 20:00 oficjalnie rozpoczynamy obozy ogniskiem, przedstawiamy naszą kadrę i bazę.
TERMINY:
sob, 09 cze 18
sob, 16 cze 18
sob, 23 cze 18
sob, 30 cze 18
sob, 07 lip 18
sob, 14 lip 18
sob, 21 lip 18
sob, 28 lip 18
sob, 04 sie 18
sob, 11 sie 18
sob, 18 sie 18
sob, 25 sie 18
sob, 01 wrz 18

CENA:
-

sob, 16 cze 18
sob, 23 cze 18
sob, 30 cze 18
sob, 07 lip 18
sob, 14 lip 18
sob, 21 lip 18
sob, 28 lip 18
sob, 04 sie 18
sob, 11 sie 18
sob, 18 sie 18
sob, 25 sie 18
sob, 01 wrz 18
sob, 08 wrz 18

1200 zł
1300 zł
1400 zł
1400 zł
1400 zł
1400 zł
1400 zł
1400 zł
1400 zł
1400 zł
1400 zł
1300 zł
1200 zł

.Przy wykupieniu drugiego turnusu /następnego tygodnia/ 300zł rabatu.

RAMOWY PLAN DNIA
08:00 - 09:00
09:00 - 11:00
11:00 - 13:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:30 - 19:00
18:00 - 20:00
20:00 - 20:30

Śniadanie w restauracji na kempingu
Trening na wodzie -Grupa I / Zajęcia rekreacyjne -Grupa II
Trening na wodzie -Grupa II/ Zajęcia rekreacyjne -Grupa I
Przerwa na obiad w restauracji i odpoczynek
Trening na wodzie -Grupa I / Zajęcia rekreacyjne -Grupa II
Kolacja w restauracji dla Grupy I
Trening na wodzie -Grupa II/ Zajęcia rekreacyjne -Grupa I
Kolacja w restauracji dla G rupy I

CENA 7-DNIOWEGO OBOZU WINDSURFINGOWEGO OBEJMUJE:
 4h dziennie intensywnych zajęć windsurfingowych z instruktorem
 zakwaterowanie w przyczepie kempingowej, opłaty kempingowe /bez samochodu/
 opieka nad nieletnimi 24h na dobę /dyżury nocne do 24:00/
 poza treningami zapewniamy zajęcia rekreacyjne prowadzone przez naszych animatorów
 najnowszy sprzęt windsurfingowy dostosowany do każdego wieku i poziomu zaawansowania
 pianki, trapezy, środki asekuracyjne – kamizelki
 teoretyczny instruktaż windsurfingu
 organizacja regat, egzamin kończący kurs (dyplomy, indeksy)
 możliwość nieograniczonego korzystania ze sprzętu szkoły poza zajęciami /młodzież tylko pod opieką osoby dorosłej/
 rekreacja na „placku” za motorówką 2h
USŁUGI DODATKOWE NA ŻYCZENIE UCZESTNIKA

„ORKA” PIOTR ORLIKOWSKI 601-620-361, orka@orkasurf.com.pl, www.orkasurf.pl

150 zł
100 zł
200 zł
100 zł

10h kurs kite „pierwszy krok” w ramach obozu windsurfingowego, /można dopłacić w dniu przyjazdu/
śniadania przez okres 7 dni, restauracja „SOLAR” na naszym kempingu
obiady przez okres 7 dni, restauracja „SOLAR” na naszym kempingu
kolacje przez okres 7 dni, restauracja „SOLAR” na naszym kempingu
50 ubezpieczenie kosztów naprawy zniszczonego sprzętu na okres 7 dni
zł

„ORKA” PIOTR ORLIKOWSKI 601-620-361, orka@orkasurf.com.pl, www.orkasurf.pl

