
RODZINNE WCZASY SPORTOWE
dla dzieci i opiekunów

Zubrzyca Górna, 24-30.06.2018 (7 dni)

Rodzinne Wczasy Sportowe to doskonały pomysł na rodzinny wypoczynek. 
Dzieci (bez ograniczeń wiekowych) jadą na obóz z rodzicami, babciami, 
dziadkami lub opiekunami i przebywają pod jego opieką. Można zabrać 
młodsze rodzeństwo. Zapraszamy również tych, którzy nie trenowali 
dotychczas taekwon-do.

W ciągu dnia organizowane są treningi taekwon-do, zajęcia sportowe i 
plastyczne, w czasie których opiekę nad dziećmi sprawują instruktorzy. 
Opiekunów zapraszamy do udziału w zajęciach sportowych prowadzonych 
specjalnie dla nich przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. Łączą one 
elementy treningu funkcjonalnego ze sztukami walki. 

Organizatorem obozu są stowarzyszenia Krakowskie Centrum Taekwon-do. 
Kadra instruktorska posiada posiada 16-letnie doświadczenie w organizacji 
wypoczynku dzieci i młodzieży i może się pochwalić zorganizowaniem 45 
turnusów letnich i zimowych obozów sportowych. 

Miejsce: Pensjonat „Orawski Dwór”, Zubrzyca Górna 329a

Noclegi w pokojach 2-3 osobowych. Obiekt w standardzie hotelu ***, w 
serwisie booking.com  goście pensjonatu wydali ocenę 8.9 czyli 
„fantastyczny”. Restauracja w ośrodku zapewnia 3 posiłki dziennie. Na 
terenie ośrodka do naszej dyspozycji będą:

• basen kryty, sauna, jacuzzi oraz brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią,
• sale świetlicowa do gier (kręgle, kulkoland, tenis stołowy),
• mini siłownia ze sprzętem cardio,
• SPA (masaże i zabiegi kosmetyczne) – płatne we własnym zakresie.

 Zapewniamy:
• zakwaterowanie i wyżywienie,
• treningi taekwon-do, nauka pływania i dodatkowe zajęcia sportowe

dla dzieci od lat 3, 
• trening funkcjonalny z elementami taekwon-do i boksu dla 

rodziców.
• mini-disco, ognisko, gry planszowe, filmy, 
• wycieczka do Skansenu w Zubrzycy,
• wyjście do „Wypasionej Doliny” - park linowy, dmuchańce i inne 

atrakcje,
• opieka doświadczonych instruktorów,
• codziennie kawa z ekspresu!

Odpłatność: 1 200 zł od każdej osoby (dzieci od 3 lat i opiekunów)
Dzieci poniżej 3 lat bezpłatnie.
Zadatek – 300 zł płatne do 31.03.2018, reszta płatna do 31.05.2018.
Płatności na dedykowane konto Krakowskiego Centrum Taekwon-do:
Raiffeisen Polbank 43 1750 0012 0000 0000 2742 4139. 

W tytule przelewu wpisujemy: imiona i nazwiska uczestników oraz dopisek 
„Zubrzyca”. W przypadku chęci otrzymania faktury za pobyt płatność 
wyłącznie na konto.

Zapisy: u instruktorów.

Więcej informacji na: https://www.facebook.com/camptkd/

https://www.facebook.com/camptkd/

