

Mieszkać będziemy w pokojach 2 -3 osobowych z własnymi łazienkami



Jeść będziemy posiłki przygotowane przez właścicielki Uroczyska specjalnie dla nas w
menu znajdą się jagody i maliny poziomki z pobliskich lasów, a mleko od krówek pasących
się obok i jajka od szczęśliwych kur

:




uczyć się grać w tenisa mamy do dyspozycji dobrze przygotowane korty
jeździć na rowerach po lesie, kąpać się w czystych jeziorach leśnych
Codzienne lekcje tańca prowadzone przez trenera YCD ( You can dance!) będziemy
tańczyć szalone układy aby być gibkim jak wąż, zwinnym jak gazela!



będziemy grać w piłkę nożną



dzień zaczynać od gimnastyki i treningu ogólnorozwojowego raz będzie to joga raz
bieganie a innym razem taniec



lekcje astronomi i ogądanie gwiazd przez spacjalne lunety



wycieczki konne bryczkami po lesie



budować szałas i wczuwać się w role wędrownych plemion



na koniec obozu odbędzie się olimpiada, która wyłoni najsprawniejszego, najszybszego
mistrza Fabryki Sportu !

Cena obejmuje 14 pełnych dni :
Zakwaterowanie, wyżywienie,
opiekę trenerską,
transport
ubezpieczenie KL, NW

Jesteśmy zakwaterowani w domkach 4 os. Spędzamy czas na wodzie rano i popołudniu.
Mamy treningi ogólnorozwojowe, wycieczki rowerowe i mnóstwo działań
w słońcu czy deszczu nudzić się nie będziemy .
Jeść na miejscu będziemy a jak nie to to na pizzę na rowerach pojedziemy 

Baza szkoleniowa naszej szkoły znajduje się 3 km od Władysławowa ( w kierunku Helu) na terenie
Kempingu Małe Morze.

Ta część Zatoki Puckiej zapewni nam świetne warunki do uprawiania windsurfingu, zwłaszcza dla
początkujących, ale również dla zaawansowanych. Szkoła wyposażona jest w świetny sprzęt firmy Neil
Pryde, JP i BIC Sport

Cena 1 tygodnia : 1890 zł
W cenie macie :
kompletny sprzęt windsurfingowy (bez pianki *)
- zakwaterowanie w przyczepie kempingowej 4-5 os
- całodzienne wyżywienie (3 posiłki)
- opiekę wychowawczą i zorganizowany czas wolny
- zabezpieczenie ratownicze zajęć na wodzie
- ubezpieczenie
-Transport na miejsce obozu
( * piankę możemy Wam wypożyczyć za 70 zł na turnus lub możemy kupić z dużą zniżką )

W planach mamy jeszcze :
Wyjazd na obóz windsurfingowy do Grecji 20.07 – 27.07
Wyjazd rodzinny, na którym zajęcia dla rodziców i dla dzieci organizujemy
Wyjazd na Litwę do Druzgiennik 25.08 – 01.09
gdzie z grupą naszych ścigaczy jeździć na nartach w środku lata chcemy
Ceny tych dwóch wyjazdów już wkrótce podamy 

Jeśli chcecie dokonać rezerwacji, napiszcie do nas maila na adres:
info@fabrykasportu.net
W mailu wpiszcie:
Nazwa obozu:
Kogo zapisujecie
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Adres mailowy (przy dzieciach adres rodzica)
Numer telefonu (przy dzieciach numer
rodzica)
Uwagi: w tym miejscu wpiszcie informacje dotyczące uczuleń lub inne ważne rzeczy, o których
powinniśmy wiedzieć.

Najwięcej informacji i zdjęć z naszych obozów znajdziecie na profilu fb i na stronie
www.fabrykasportu.net
Pozdrawiamy i zapraszamy !!!!!!

