


I. INFORMACJE OGÓLNE

Organizator: Centrum Zajęć Ogólnorozwojowych

Termin: 20.07 – 27.07.2019r.

Miejsce: AZS COSA Ośrodek w Wilkasach ul. Niegocińska 5, 11-500 Giżycko

Wiek uczestników: 8-15 lat

Koszt obozu: 1499zł

II. ZBIÓRKA

Zbiórka w dniu 20.07.2019r. o godzinie 11:00

Miejsce zbiórki: Parking Hala Urania ul. Piłsudskiego 44, 11-041 Olsztyn

W przypadku nieobecności dziecka rodzice bądź opiekunowie zobowiązani są na koszt 

własny dostarczyć dziecko na obóz.

III. LEKI

Jeżeli dziecko przyjmuje lekarstwa, proszę przekazać pisemną informacje o sposobie 

dawkowania leku na druku organizatora.

IV. PŁATNOŚCI

Całkowity koszt obozu wynosi 1499zł

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obozie zobowiązane są do wpłaty zaliczki 

do dnia 08.04.2019r. w kwocie 199zł.

Zaliczka stanowi rezerwację miejsca i w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie 

nie podlega zwrotowi.

Płatność za obóz następuje w dwóch ratach:

- I rata do: 30.04.2019r. – w kwocie 700zł;

- II rata do: 30.05.2019r. – w kwocie 600zł;

Wszelkie płatności za obóz należy dokonywać bezpośrednio u Organizatora lub 

przelewem na konto:

Konto PLN:   45 1140 2004 0000 3702 7860 2804; w tytule przelewu: / Wakacyjny Obóz 

AirTrack  / Imię i nazwisko Uczestnika / Rata… /
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V. REZYGNACJA Z OBOZU

W przypadku rozwiązania Umowy przez Uczestnika z przyczyn nieleżących po stronie 

Organizatora (brak odpowiednich dokumentów niedotrzymanie terminów płatności, 

itp.) albo odstąpienia od umowy, Organizator dokonuje potrąceń z wpłatą Uczestnika,  

w wysokości poniesionych kosztów związanych z imprezą, jednak nie więcej niż:

- 200 zł przy rezygnacji począwszy od dnia pierwszej wpłaty do 31 dni przed datą 

rozpoczęcia imprezy

- 50% ceny imprezy przy rezygnacji od 30 do 14 dnia przed rozpoczęciem imprezy

- 60% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni od daty  

rozpoczęcia imprezy

- 80% ceny imprezy w przypadku niestawienia się na miejsce zbiórki w dniu  

rozpoczęcia imprezy

Przy rezygnacji wysokość potrącenia z wpłat jest naliczana niezależnie od daty 

zawarcia Umowy.

Szczególne przypadki rezygnacji z udziału w imprezie rozpatruje organizator.

VI. POWRÓT

Powrót z obozu 27.07.2019r. wyjazd z Wilkas ok. godziny 9.30 przyjazd do Olsztyna 

ok. godziny 12.00

Miejsce odbioru: parking pod Halą Urania

Rodzice odbierają dzieci osobiście. W przypadku odbioru dziecka przez opiekuna, 

należy przedstawić organizatorowi pisemne pełnomocnictwo podpisane przez obojga 

rodziców.
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VII. KADRA

Kadrę trenerską stanowią wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy i instruktorzy 

Centrum Zajęć Ogólnorozwojowych.

Kadra Trenerska / Wychowawcy

- Grażyna Grudzień – kierownik obozu

- Aneta Hintz – instruktor 

- Aneta Rymian – instruktor 

VIII. PROGRAM

• rozruch poranny

• zajęcia z gimnastyki sportowej

• zajęcia z akrobatyki na ścieżkach powietrznych AirTrack Factory

• zajęcia rozciągające

• zajęcia taneczne

• wieczory filmowe

• gry i zabawy na świeżym powietrzu

IX. ATRAKCJE

• rejs statkiem

• plażowanie

• ognisko z kiełbaskami nad brzegiem jeziora

• dyskoteki

• chrzest obozowy

• korzystanie z sal multimedialnych
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X. ŚWIADCZENIA

- zakwaterowanie w Hotelu Głównym; pokoje 2-4 osobowe z pełnym  

węzłem sanitarnym;

- wyżywienie w stołówce (3 posiłki dziennie – śniadanie, obiad i kolacja);

- całkowicie bezpieczny oraz ogrodzony ośrodek z pełną bazą sportową;

- całodobową opiekę medyczną;

- ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników;

- opieka wykwalifikowanej kadry trenerskiej;

- bilety wstępu na atrakcje;

- transport;

- bogaty program obozowy;

- profesjonalny sprzęt do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych;

- obóz zgłoszony w Kuratorium Oświaty w Olsztynie;

- bezpieczeństwo naszych podopiecznych, do którego przywiązujemy dużą wagę.

XI. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w 

programie obozowym ze względu na warunki atmosferyczne/ wypadki losowe.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 506 149 542 lub 

e-mail: biuro@gimnastyka.eu 

Karta kwalifikacyjna na obóz dostępna jest na stronie www.gimnastyka.eu w zakładce -> 

obóz -> obóz letni
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