
TWISTER CAMP
POLSKA, Dąbki - 10 dni

Kolonia dla dzieci i młodzieży z elementami tańca
Termin:  29 czerwca - 8 lipca 2019 r. (10 dni)
Wiek uczestników: 6 - 15 lat. 
(dzieci w wieku szkolnym – z podziałem na grupy wiekowe)

OFERTA:
 Event grupowy:

o Kajaki,
o Latawce typ kity (dwu linkowe),
o Zawody łucznicze

 Park rozrywki: unihokej, park linowy, młyńskie koło, wystawa edukacyjna, 
żyroskop, kręgle plenerowe, bilard maxi, strzelnica do dinozaurów, labirynt, mini
golf, ping-pong, ścianka wspinaczkowa (ruchoma), mega szachy

 Krajoznawcze wycieczki po Dąbkach i okolicy
 Gimnastyka nad brzegiem morza z elementami aerobiku
 Biesiady przy ognisku z pieczeniem kiełbasek
 Kąpiele morskie na plaży strzeżonej pod opieką ratownika
 Wykwalifikowana kadra instruktorów tańca
 Korzystanie z placu zabaw z przeszkodami i huśtawkami
 Gry i zabawy prowadzone przez animatora, m.in.:

o neptunalia, karaoke,
o zawody i rozgrywki sportowe, m.in. w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, 

badmintona, tenisa stołowego, 
o gry i zabawy integracyjne – Mam Talent, X Factor, wybory miss i mistera, 

pokazy mody, rzeźby na piasku,
o gry i zabawy terenowe – szukanie skarbu i ścieżka zdrowia

 Konkursy, dyskoteki, projekcje filmowe

Zobacz w Internecie – jak wyglądają nasze kolonie 
– nie znajdziesz tego nigdzie !!!

Jeżeli Państwa dziecko nie uczestniczyło jeszcze w zajęciach tanecznych, nie potrafi
lub wstydzi się tańczyć jest ku temu idealna okazja aby to zmienić. Zajęcia taneczne

odbywają się w grupach w systemie od 1 do 2 godzin dziennie.
Celem zajęć jest - przede wszystkim świetna zabawa, dlatego uczestnikami kolonii 

mogą być osoby, które nie miały kontaktu z tańcem, a chcą się go nauczyć.

Ośrodek Wypoczynkowy „DUET”,  Dąbki  (www.duet.com.pl) Położony ok. 50 m
od morza na dużym, bezpiecznym i ogrodzonym terenie usytuowanym bezpośrednio
przy  zejściu na plażę.  Na terenie  ośrodka znajduje się  kompleks wielofunkcyjnych
boisk do piłki siatkowej, koszykowej, nożnej z nawierzchnią syntetyczną, duży plac
zabaw dla dzieci,  dwie ścieżki  zdrowia,  oraz  przygotowane  miejsce  na  ognisko ze
sprzętem  do  pieczenia  kiełbasek.  Do  dyspozycji  gości  ośrodek  posiada  również:
recepcję, dużą stołówkę, salę ze sprzętem dyskotekowym, sale do gier cichych, salę do
zajęć  rehabilitacyjnych,  przygotowane   cztery  sale  do  prowadzenia  zajęć
dydaktycznych z tablicami, sprzęt TV, DVD, stoły do ping-ponga, bilard, cymbergaj,
piłkarzyki,  gabinet  lekarski.  Atuty  ośrodka  to:  doskonałe  położenie,  wspaniała
kuchnia, bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne, pięć świetlic, doświadczenie, życzliwe
nastawienie do gości.

Organizator zapewnia: ubezpieczenie uczestników, opiekę wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej,  instruktorów  tańca,  ratownika  wodnego  oraz  opiekę  lekarską  i
pielęgniarską. Wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), zakwaterowanie
w murowanym i ogrzewanym budynku, pokoje 2-6-osobowe z łazienką i telewizorem,
przejazdy autokarem, sprzęt sportowy, gry planszowe, pomoce plastyczne.

Termin: 10 dni – 29 czerwca - 8 lipca 2019 r. Cena: 1699 zł brutto bez dodatkowych
“ukrytych” kosztów. Możliwość płatności ratalnej oraz dopłaty z GFŚS. 

UWAGA  FIRST MINUTE !!!  
Zaoszczędź nawet do 200 zł – szczegóły na stronie www

WIELOLETNI ORGANIZATOR OBOZÓW I KOLONII W KRAJU I ZA GRANICĄ
Studio Tańca “TWISTER”

66-003 Przytok, ul. Widokowa 10
kom. 501-575-894

e-mail: magdalena@szczepaniuk.pl   www.szczepaniuk.pl

Ponad 15-letnie bogate doświadczenie w organizacji 
koloni krajowych i zagranicznych

http://www.duet.com.pl/

