OBÓZ SPORTOWO - REKREACYJNY
WINDSURFINGOWO – TENISOWY AQUA BABY WILKASY 2017

Zapraszamy Państwa dzieci do Centralnego Ośrodka Sportu Akademickiego w Wilkasach położonego
w malowniczej części mazur nad jeziorem Niegocin.
AZS COSA Ośrodek w Wilkasach | ul. Niegocińska 5, Wilkasy, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 428 0 700,
fax. + 48 87 428 0 701 | wilkasy@azs.pl, www.azs-wilkasy.pl

Termin to: 16 lipiec - 25 lipiec 2017.
Oferta kierowana do dzieci w wieku 7 – 15 lat
Koszt obozu : 1700 zł
Ośrodek dysponuje:













Basenem krytym
Stołówką
Salami dydaktycznymi ze sprzętem RTV
Salą do zajęć tanecznych i X-boxem
Salą gimnastyczną
Salą dyskotekową
Stołami do gry w piłkarzy ki i tenisa stołowego
Miejscem na grilla i ognisko
Kortami tenisowymi
Boiskami do koszykówki, piłki nożnej i siatkówki plażowej
Krytymi boiskami do tenisa ziemnego oraz badmintona
Własną plażą oraz portem jachtowym

Oferta i cena zawiera:






zakwaterowanie w pokojach 3-4-5 - cio osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
wyżywienie 3 razy dziennie plus podwieczorek podawany do obiadu
4 bloki zajęć tematyczno – ruchowych dziennie
opieka lekarska codziennie wyznaczonych godzinach oraz na tel. W nagłych przypadkach
opieka pielęgniarska 24h

PROGRAM:





 jazda na rolkach
 elementy windsurfingu od podstaw
elementy tenisa ziemnego od podstaw
 elementy łucznictwa
 siatkówka plażowa
 wycieczki rowerowe
 kajaki lub rowery wodne
 gry i zabawy terenowe
 kąpiele w jeziorze i plażowanie
 ognisko z pieczeniem kiełbasek

przejażdżka łodzią motorową na bananie dla chętnych
 dyskoteki z DJ

Konkursy plastyczne, muzyczne i sportowe z nagrodami
 zajęcia taneczne i fitness
WYCIECZKI:
 Mazurolandia – Mazurski Park Atrakcji

ZAPISY I REZERWACJA

AQUA BABY Spółka Jawna
Credit Agricole 06 1940 1076 3159 2246 0000 0000
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wysłanie zgłoszenia
biuro@aquababy.pl oraz wpłata I raty – 700,00 zł. w terminie do 31.03.2017 r.

na

adres

W ZGŁOSZENIU NALEŻY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ DATĘ
URODZENIA
Kolejne raty w wysokości 500,00 zł płatne na konto w następujących terminach: 30.04.2017.
oraz ostatnia do 31.05.2017 r.
Szczegółowych informacji udziela;
Rafał Lorenc 692391868; Aleksandra Lorenc –Gawrych 728180369

Z NAMI WASZE DZIECKO NA PEWNO NIE BĘDZIE SIĘ NUDZIĆ !!!

