OBÓZ KITE IKO – 7dni
/PÓŁWYSEP HELSKI, CHAŁUPY 4 – KEMPING „SOLAR”/

Tydzień intensywnego szkolenia kitesurfingowego skierowany do dorosłych
oraz młodzieży po 16 roku życia./28h/.
Nasz cel to nauczyć Cię pływać na kitesurfingu. Zajęcia kite’owe są mocno uzależnione od warunków
wiatrowych, dotyczy to nie tylko siły, ale również kierunku wiatru. Chcemy jak najlepiej wykorzystać każdy
„wiatrowy” dzień, dlatego nasze szkolenia nie odbywają się tylko na naszej plaży, często podróżujemy
motorówką na inne spoty. Co kiedy nie wieje? Nic straconego! Przygotujemy Cię do pierwszych ślizgów na desce
podczas wakeboardingu za motorówką! To nie wszystko. Do naszej dyspozycji jest także sprzęt windsurfingowy,
coraz popularniejsze deski SUP, skim i wciąż niewyczerpana kreatywność naszych instruktorów  Dzięki temu
każdego dnia grupa kite’owa będzie aktywnie spędzać czas na wodzie świetnie się przy tym bawiąc. Nasi
obozowicze mogą również korzystać z rowerów, poskakać na trampolinie lub ćwiczyć równowagę na slacklinie.
PRZYJAZD NA OBÓZ/KURS -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

1300 zł
1400 zł
1550 zł
1550 zł
1550 zł
1550 zł
1550 zł
1550 zł
1550 zł
1550 zł
1550 zł
1400 zł
1300 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 / Zajęci a rekreacyjne-Grupa II
Kolacja w restauracji dla Grupy I
Trening na wodzie -Grupa II/ Zajęcia rekreacyjne -Grupa I
Kolacja w restauracji dla Grupy I

CENA 7-DNIOWEGO OBOZU KITE OBEJMUJE:
 20h szkolenia KITE, /trening z instruktorem + sprzęt/
 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 KITE dostosowany do każdego wieku i poziomu zaawansowania
 pianki, trapezy, środki asekuracyjne – kamizelki
 teoretyczny instruktaż KITE /i windsurfingu dla chętnych/
 możliwość korzystania ze sprzętu szkoły poza zajęciami. /młodzież tylko pod opieką osoby dorosłej/
 dodatkowy trening wake za motorówka /dni bezwietrzne/
 koszt legitymacji IKO po zakończeniu kursu

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

USŁUGI DODATKOWE NA ŻYCZENIE UCZESTNIKA
100 zł
śniadania przez okres 7 dni, restauracja „SOLAR” na naszym kempingu
200 zł
obiady przez okres 7 dni , restauracja „SOLAR” na naszym kempingu
100 zł
kolacje przez okres 7 dni , restauracja „SOLAR” na naszym kempingu
50 zł ubezpieczenie kosztów naprawy zniszczonego sprzętu na okres 7 dni

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

