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   W PROGRAMIE:

WARSZTATY TANECZNE
SESJA FOTO

NAGRYWKI VIDEO
AQUAPARK WYCIECZKA FAKULTATYWNA

KOSZT: 1560 PLN*
ZAPISY:+48 791 501 581

www.funkycamp.pl
 

DANCE CAMP 2021'

   

KIDSKIDSKIDS

goście

RAFAŁ MINKIEWICZ

POLSSKY
CONTEMPORARY

hip hop
*cena obozu dla tancerzy FunkyFree DS ,dla pozostałych uczestników 1600 zł



Termin: 26.06-03.07.2021 (8 dni)
KOSZT: 1560 zl dla tancerzy FunkyFree DS
               1600 zł dla pozostałych uczestników

+ 35 zł wycieczka fakultatywna dla chętnych do AquaParku w Zakopanem
 
10% zniżki na drugie i kolejne dziecko w rodzinie

HARMONOGRAM WPLAT
do 5 kwietnia 260 zł (bezwrotna zaliczka, rezerwacja miejsca)

do 5 czerwca 1300 zł- dla tancerzy FunkyFree DS
                       1340 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 33a ,  34-531 Murzasichle
Bliższe informacje o ośrodku na www.uzbojnikamurzasichle.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:
26 czerwca  (sobota) 11.00 ul. Zakopiańska 62 parking Carrefour, wyjazd 11.15
POWRÓT:
3 lipca (sobota) ok godz. 12.00 ul. Zakopiańska 62 parking Carrefour
Podróż autokarem firmy SZWAGROPOL    

PROGAM DLA MŁODZIEŻY
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W PROGRAMIE OBOZU:

- zajęcia taneczne 4-6 godzin dziennie (hip hop, jazz, modern, dancehall, street dance
show, stretching) z trenerami FunkyFree Dance Studio
-warsztaty taneczne z gośćmi

POLSSKY (hip hop)
tancerz, nauczyciel tańca, pasjonat wręcz miłośnik kultury Hip Hop i jej pięknej części jaką jest nierozłącznie taniec. Człowiek głęboko,
emocjonalnie i z oddaniem powiązany z kulturą i filozofią  Hip Hop Dance , dbający o jego ducha, tradycję oraz formę. Poruszony i
zainspirowany muzyką hip hopową lat 80's i 90's  która jest dla niego osobistym Foundation/Kluczem  tworzy i kreuje swoją Hip Hop
Improwizację w ruchu. Żyjąc Kulturą Hip Hop , czerpie energię oraz inspirację  z każdego jej elementu - taka symbioza. Dla Karola Hip Hop
Dance to sztuka rapowania poprzez ciało . Uwielbia Social Party Dance , wielbi Waving i wszelkie techniki które są "smooth ". Wiecznie
głodny wiedzy - dlatego uczy się, szuka, pyta,  rozmawia, z wielkim zaangażowaniem , chęcią i apetytem  warsztatuje się i pobiera lekcje
prywatne u ludzi którzy kreowali (I nadal to robią ) kulturę Hip Hop ,  Street Dance / Club Dance m.in Loose Joint, Marquest, Henry Link, Mr
Wiggles, Tip Top, Batalla, Brian Green, Junior Boogaloo, Niako oraz wielu innych.
Kocha tańczyć z ludźmi, dzielić się z nimi  wiedzą i skillem  (community ). Wiele zawdzięcza muzyce Rap (oraz jej pochodnych ) , której
namiętnie słucha ,  bezgranicznie wielbi i  to powoduje że Polssky żyje tańcem.
Dla Karola bezgranicznymi wartościami są styl, oryginalność i charakter. W ruchu reprezentować siebie, na pełnym groove'ie i flow!
Na koncie ma udział w wielu pokazach, finalista turniejów a także 2 miejsce w programie Mam Talent.

RAFAŁ MINKIEWICZ (CONTEMPORARY/MODERN)
Absolwent Rambert School of Ballet and Contemporary Dance w Londynie. W sezonie 2019/2020 związany z Lyric Dance Company we
Włoszech, gdzie wraz z teatrem wystąpił w takich show jak : "Marie Antonniette", "Piaf, hymne a l'amour" oraz "Chi ha ucciso mio padre". W
2019 roku występował w produkcjach baletowych ''Nutcracker'' oraz ''Flames Of Paris'' wraz z Zion Ballet w teatrze Bukakaikana, Hitachinaka
w Japnii. W latach 2017 – 2019 tancerz w The London Ballet Company, gdzie zatańczył min. w takich show jak: ''Forging The Swords',
"Snow Queen", "Darts :The Ballet", "00 and his 7". Wystąpił na deskach Royal Opera House w choreografii Darren'a Ellis'a ''And The Dances
On'' (2015) oraz English National Opera w produkcji Michael'a Mayer'a „Marnie” (2017) w Londynie.W 2017 roku zatańczył w produkcji
„Comrades In The Dark” podczas Resolution Dance Festiwal w Londynie. Uczestnik wielu projektów i performanców artystyczno-
kostiumowo-tanecznych w Londynie. Zatańczył w teledysku Lu.v.ly ''Sway'' (2019) oraz Sam Smith ''One Last Song'' (2017). Wielokrotny
finalista Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w kategoriach modern oraz jazz. Wieloletni tancerz zespołu Adena w
Opolu.Szkolił się na licznych warsztatach m.in. w Broadway Dance Center w Nowym Jorku, Pineapple w Londynie, Architanz w Japonii,
Metro Movement Dance Studio w Toronto oraz Studio Bizz w Montrealu. Miał również możliwość uczestnictwa w 'company class' w Tronto
Dance Theatre, Canadian Contemporary Dance Theatre, National Ballet of Canada w Tronto, Ballet Jazz Montreal w Montrealu oraz
Compagnie IFunamboli w Paryżu i Shobana Jeyasing Company w Londynie.

- WYJAZD DO AQUAPARKU - fakultatywnie dla chętnych (dopłata+35 zł)
- sesje fotograficzna (dla dzieci 7-12 lat oraz chętnej starszej młodzieży) 
- kręcenie nagrywek tanecznych
- gala taneczna
- warsztaty kratywne DIY
- zabawy taneczne, dance -battle, zabawy integracyjne i wiele innych
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CO ZABIERAMY!
legitymacja uczniowska
bieliznę na każdy dzień
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 będzie
jechał 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

UWAGA!
Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust (maseczka)
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DODATKOWO DO SESJI FOTOGRAFICZNEJ W PLENERZE :

DZIECI W WIEKU 7-12 LAT zabierają:
do wyboru dziewczynki:
- obcisłe body baletowe (kolor dowolny)
- top czarny krótki ze spodenkami obcisłymi (dowolny kolor)
- sukienka lub spódnica z delikatnego materiału ,,lejącego się"  np. tiul, szyfon itp
- można zabrać kawałek materiału lub szal materiału ,,ala" szyfon
- kombinezon z lycry
- lub ,,zwiewne/luźne" ciuchy streetowe , uliczne 

do wyboru chłopcy:
biała lub czarna elegancka koszula, luźne spodnie dresowe lub lniane jasne lub ciemne
INSPIRACJE:

DO NAGRYWEK TANECZNYCH WSZYSCY ZABIERAJĄ :
- 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  
- czarna bluzka obcisła z długim rękawem  (może byc golf)
- wzorzyste ubrania z rombami lub kwadratami lub w paski
- dlugie rękawiczki (opcjonalnie)
- brokatowe , błyszczące ubrania (ala skóra, lateks , folia)
- kurtka jeansowa, spodnie jeansowe

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
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