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KIDS CAMP
(7-18 lat)

OBÓZ SPORTOWO-JĘZYKOWY
NA HELU

SNK Szkolenia Językowe i Biznesowe
Katarzyna Ludzińska
ul. Słomkowskiego 11/10
20-492 Lublin
NIP 946 240 55 81, REGON 061 45 11 81
tel. 604- 124-222; 501-560- 504; e-mail: info@szkolanakolach.pl
www.szkolanakolach.pl
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Wyjątkowa oferta dla aktywnej młodzieży!
Jeżeli lubicie zdrowo i sportowo wypoczywać, jednocześnie fantastycznie się bawiąc
i korzystając z wielu atrakcji, a przy okazji szlifując swój angielski, ten nadmorski obóz jest
właśnie dla Was!
W tygodniowym programie ramowym znajdziecie 24 godziny treningów prowadzonych przez
instruktorów tematycznych oraz 2 godziny dziennie przeznaczone na rozwój praktycznych
umiejętności języka angielskiego.
Poza treningami ogólnorozwojowymi i zajęciami językowymi, proponujemy pracę nad poprawą
kondycji wydolności. Cały słoneczny tydzień będziecie korzystać z nadmorskich atrakcji Campu,
wykorzystując każdą okazję do porozumiewania się w języku angielskim. Po porannej zaprawie
– gry zespołowe na terenie bazy! Nie tylko poprawicie kondycję podczas treningów na leśnych
i nadmorskich ścieżkach biegowych, ale też rozwiniecie swoje umiejętności językowe. Będziecie
ćwiczyć koordynację ruchową podczas treningów w zakresie podstaw kitesurfingu, będziecie
brać udział w zajęciach z Longboard, Trick Board, Wake Board oraz SUP. Proponujemy
wszystko to, co wiąże się z efektywną nauką poprzez dobrą zabawę, nie zapominając
o słonecznych kąpielach na pięknej bałtyckiej plaży.
Dodatkowo, chętnych zapraszamy na przygodę pod żaglami. Ahoj Przygodo! 
Pozostały czas wypełnią Wam zajęcia siatkówki plażowej, koszykówki, piłki nożnej, karaoke
oraz wieczorki filmowe. Pamiętamy też, że lubicie ognisko i pieczenie kiełbasek, konkursy
i olimpiady sportowe – nie zabraknie też takich atrakcji.
Terminy:
Turnus 1 – 30.06-07.07.2018 (40 miejsc)
Turnus 2 – 07-14.07.2018 (40 miejsc)
Ceny:
1499 zł do końca 2017 roku
1699 zł do 1.03.2018
1799 zł po 1.03.2018
Warunkiem zgłoszenia na obóz sportowo-językowy jest wniesienie jednorazowej opłaty
wpisowej w wysokości 300 zł (brutto). Opłata wpisowa jest traktowana jako zaliczka i jest
wliczona w cenę za obóz. Opłata wpisowa jest gwarancją miejsca na obozie oraz
zobowiązaniem Klienta do uczestnictwa w nim. Gdyby z jakichkolwiek przyczyn planowany obóz
nie doszedł do skutku, SNK zobowiązuje się do zwrócenia opłaty wpisowej w pełnej wysokości.
Opłatę wpisową można przelewać na konto bankowe SNK:
12 1140 2004 0000 3102 7437 0806
SNK Szkolenia Językowe i Biznesowe
Katarzyna Ludzińska
ul. Słomkowskiego 11/10
20-492 Lublin
NIP 946 240 55 81, REGON 061 45 11 81
tel. 604- 124-222; 501-560- 504; e-mail: info@szkolanakolach.pl
www.szkolanakolach.pl
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Zniżki:
Rodzeństwo – rabat 50 zł/osobę
Więcej niż 1 turnus - rabat 50 zł/osobę
Zakwaterowanie:
7 noclegów w bazie Board and Kite na Campingu Małe Morze – Chałupy k/Władysławowa.
Chałupy to miejscowość położona nieopodal Władysławowa. Położona 8 kilometrów od nasady Mierzei
Helskiej, jest atrakcyjną miejscowością turystyczną słynącą z szerokiej piaszczystej plaży oraz ciepłych,
płytkich w tym rejonie wód Zatoki Puckiej, które są wykorzystywane do uprawiania windsurfingu.

Komfortowe pokoje zlokalizowane w naszej bazie to zaledwie kilka metrów od zatoki
i prywatnej plaży:
 2-6 osobowe pokoje w bazie Board and Kite;
 wszystkie pokoje wyposażone są w pojedyncze i podwójne wygodne łóżka piętrowe;
 w pokojach jest prąd, więc spokojnie można podładować telefon lub komputer;
 Strefa Chillout – wspólne pomieszczenie z kanapami, pufami i leżakami, w sam raz
do wieczornego chillu;
 w bazie dostępny jest aneks kuchenny i lodówka;
 na Campingu Małe Morze są bardzo estetyczne i funkcjonalne (współdzielone) toalety
oraz prysznice.
Wyżywienie (FB):
4 posiłki dziennie w restauracji Małe Morze zlokalizowanej na terenie campingu.
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu. Ostatni posiłek: śniadanie.
Na obozie obowiązuje nas wszystkich zdrowe menu. Śniadania w formie bufetu, obiad oraz
kolacja serwowane do stolika. Podwieczorek owocowy przygotowujemy wspólnie na terenie
bazy.
Przyjazd dziecka wymagającego specjalnej diety możliwy jest tylko po uzyskaniu zgody
organizatora, najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu (dieta może być dodatkowo
płatna).
Ubezpieczenie NNW uczestników:
Allianz SA
Opieka kadry pedagogicznej:
Zajęcia z instruktorami i trenerami prowadzącymi zajęcia w języku angielskim oraz pedagodzy
szkolni.
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Program obejmuje:
1. Zajęcia sportowe – zajęcia poświęcone na kształtowanie poszczególnych cech
motorycznych poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju treningach, grach i zabawach.
2. Zajęcia rekreacyjne – zajęcia z różnych gier i zabaw rekreacyjnych, zawody
o mistrzostwo obozu, rajdy piesze, bieganie, wycieczki krajoznawcze, poznawanie
walorów rekreacyjnych miejscowości, kąpiele wodne i słoneczne itp.
3. Zajęcia językowe – zajęcia poświęcone kształtowaniu praktycznych umiejętności
językowych: ćwiczenia w scenkach, gry językowe, konwersacje przydatne w różnych
sytuacjach z obcokrajowcem itp.
4. Zajęcia świetlicowe: – zajęcia poświęcone na udziale w grach planszowych, mini
seansach filmowych, dyskotece, organizacji ogniska, karaoke, kształtowaniu własnych
zainteresowań itp.
Uwaga: w zależności od warunków atmosferycznych, istnieje możliwość dostosowania
ramowego rozkładu dnia do zaistniałej sytuacji, np. zorganizowania podczas trwania obozu
innych imprez sportowo – rekreacyjnych („regat żeglarskich”, wycieczek całodziennych).
Cena zawiera:
Realizację programu, zakwaterowanie w bazie Board and Kite, 7 noclegów, wyżywienie (FB),
opiekę kadry instruktorskiej oraz pedagogicznej, ubezpieczenie NNW uczestnika, techniczną
koszulkę pamiątkową.
W cenie zapewniamy wszelki sprzęt specjalistyczny, potrzebny do realizacji programu
poszczególnych obozów.
Cena nie zawiera:
Świadczeń nie objętych tą ofertą, np. wycieczka rowerowa na Hel, wyprawa do Aquaparku,
wyprawa do Parku Linowego itp.
Informacje praktyczne:
Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależności
od pogody i predyspozycji psychofizycznych uczestników. Wszystkie zajęcia odbywać się będą
z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i pod nadzorem instruktorów.
Konieczne są: legitymacja szkolna, nieprzemakalna kurtka i ciepły sweter (lub polar), dres, strój
kąpielowy, co najmniej dwie pary butów sportowych, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne
oraz krem ochronny z filtrem, ręczniki x 2, przybory toaletowe, ciepła piżama i pozostałe rzeczy,
w których czujesz się wygodnie na wyjazdach wakacyjnych i chciałbyś je mieć ze sobą
na Campie 
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ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY:
Telefonicznie - 604 124 222 / 501 560 504 / 733 170 333
Mailowo – info@szkolanakolach.pl
Poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej:
www.szkolanakolach.pl
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