
KOSZT: 1510 ZŁ DLA TANCERZY FUNKYFREE DS
1560 ZŁ DLA POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW

ZAPISY: +48 791 501 581                                      KONTAKT@FUNKYFREE.PL 

MURZASICHLE

OŚRODEK ZBÓJNIK

hip hop
 jazz/modern
 show dance
street dance

sesja foto
teledysk taneczny
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Termin: 13.02-20.02.2021 (8 dni)
KOSZT: 1510 zl dla tancerzy FunkyFree DS
               1560 zł dla pozostałych uczestników
10% zniżki na drugie i kolejne dziecko w rodzinie

HARMONOGRAM WPLAT
do 30 listopada  260 zł (bezwrotna zaliczka, rezerwacja miejsca)

do 5 luty        1250 zł- dla tancerzy FunkyFree DS
                       1300 zł - dla pozostałych uczestników
Nr konta
Edukacja Sportowa dzieci i młodzieży s.c.
Mbank 76 1140 2004 0000 3402 7616 3716
w tytule imię i nazwisko dziecka/FunkyCamp zima 2021

Adres ośrodka:
Ośrodek Wypoczynkowy ZBÓJNIK ul. Sądelska 27a ,  34-531 Murzasichle
Bliższe informacje o ośrodku na www.uzbojnika.pl

Kadra:
Kierownik: Monika Malik tel. 791 501 581
Zastępca kierownika: Damian Król tel. 507 319 338
Opieka wychowawcza i kadra instruktorska - trenerzy FunkyFree Dance Studio

Informacja z podziałem grup wychowawczych będzie podana przed
wyjazdem na stronie www.funkycamp.pl w zakładce DLA RODZICA

ZBIÓRKA:
13 luty  (sobota) 11.00 ul. Zakopiańska 62 parking Carrefour, wyjazd 11.15
POWRÓT:
20 luty (sobota) ok godz. 12.00 ul. Zakopiańska 62 parking Carrefour
Podróż autokarem firmy SZWAGROPOL    

PROGAM DLA MŁODZIEŻY



W ofercie:

- opieka wychowawcza 
- zajęcia taneczne 4-5 godzin dziennie (hip hop, jazz, dance hall, taniec nowoczesny show
dance, stretching)
- warsztaty tematyczne
- sesje foto, stylizacja i makijaż 
- kręcenie teledysku tanecznego
- gala taneczna obozowa
- zabawy, dyskoteka, you can dance, mam talent, projekcja filmów tanecznych i wiele innych
- dyplomy, t- shirty obozowe 

WYJAZD DO AQUAPARKU w Zakopanem - fakultatywnie ,dla chętnych DOPŁATA 35 ZŁ 

CO ZABIERAMY!
legitymacja uczniowska 
bieliznę na każdy dzień
odzież, czapka+szalik+rękawiczki
obuwie sportowe na zajęcia taneczne, wygodny strój sportowy na zajęcia taneczne 
baletki lub napalcówki lub czarne skarpety na jazz
klapki pod prysznic
ubranie do chodzenia we własnym zakresie
kąpielówki, czepek, klapki krem do twarzy, kosmetyki, ręcznik, bidon (jeśli uczestnik decyduje
się na wyjazd do Aquaparku)
czarny top i czarne getry (dziewczynki), czarne spodnie dresowe i czarny t shirt (chłopcy)
Kosmetyki:
● mydło
● szampon
● szczoteczka i pasta do zębów
● krem do twarzy
Inne:
● ręczniki (pod prysznic, do rąk i twarzy, na basen).
● bidon,
● kieszonkowe (maks 100 zł)
● leki!!!! – jeśli dziecko przyjmuje jakieś specjalne leki, to przechowywane będą one przez
kadrę i wydawane codziennie zgodnie z zaleceniami
LEKI NALEŻY WŁOŻYĆ DO PODPISANEJ KOSMETYCZKI I UMIEŚCIĆ U GÓRY W
BAGAŻU, LEKI BEDĄ ZBIERANE PRZEZ WYCHOWAWCÓW PO PRZYJEŹDZIE DO
PENSJONATU W TRAKCIE ZAKWATEROWANIA DZIECI
UWAGA!
Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust (maseczka)



DODATKOWO DO SESJI FOTOGRAFICZNEJ :
ZABIERAMY:
STYLIZACJA INSPIROWANA ,,ALICJA W KRAINIE CZARÓW"
Jak najbardziej abstrakcyjne, kreatywne przebranie:)
 

;

+ RÓŻNE GADŻETY ZWIĄZANE Z ALICJĄ W KRAINIE CZARÓW NP. (DO WYBORU JEDNA
OPCJA):
- ZEGAR, KARTY, CZAJNICZEK+FILIŻANKA, MASKOTKA BIAŁY KRÓLIK I INNE POMYSŁY

ORAZ DO NAGRYWEK TANECZNYCH:
- top czarny+ czarne leginsy - dziewczynki, tshirt czarny+spodnie dresowe czarne-chłopcy
- białe, czerwone, czarne ubrania typu tshirt, legginsy, spodnie dresowe, bluzki z dlugim
rękawem
- biała koszula elegancka
- luźne spodnie typu bermudy
- czarna bluzka obcisła z długim rękawem m (może byc golf)
- wzorzyste ubrania z rombami lub kwadratami lub w paski
- dlugie rękawiczki (opcjonalnie)
- brokatowe , błyszczące ubrania (ala skóra, latesk , folia)
 

- DZIECI MOGĄ ZABRAĆ ZE SOBĄ TELEFONY KOMÓRKOWE, telefony zabierane są na noc!
PROSIMY ABY DZWONIĆ do dzieci w godzinach poobiednich 13.30 – 15.00
Prosimy aby dzieci nie brały sprzętu elektronicznego, konsoli gier, dzieci na pewno nie będą się
nudzić! Nie bierzemy odpowiedzialności za tego typu sprzęt.

Relacje codziennych wydarzeń można śledzić na naszym facebooku:
https://www.facebook.com/FunkyFreeStudio
https://www.facebook.com/FunkyCamp


