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Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji   "Gołoborze ***"

 Rudki, gmina Nowa Słupia-

20 sierpień  -  30 sierpień  2015r

1120 zł od osoby

przestronne pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami i TV, pełne wyżywienie w 
restauracji ,ubezpieczenie NW na pobyt i podróż, dwie pełnowymiarowe sale taneczne z 

lustrami przeznaczone na treningi dostępne 24h, "relaks hall" ze stołami do bilarda i 
tenisa stołowego,kanapami i bufetem,internet Wi-Fi, sala dyskotekowa,kryta pływalnia z 
basenem, rekreacyjnymi dyszami do hydromasażu, jacuzzi i sauną, dla niezniszczalnych 

korty tenisowe i boiska do siatkówki i piłki nożnej

Jeżeli chodzi o taniec... w cenie zapewniamy: 

* codzienne zajęcia rozciągające i siłowe,przygotowujące ciało do treningów tańca

* pełne dwa dni zajęć prowadzonych  z byłym zawodowym tancerzem w tańcach 
standardowych p. Krzysztofem Trętowskim - 3h dziennie

*pełne dwa dni zajęć prowadzonych  z zawodową tancerką w tańcach 
latynoamerykańskich p. Agnieszką Filipczak- 3h dziennie

* pełne dwa dni zajęć prowadzonych  z byłym zawodowym tancerzem w tańcach 
standardowych p. Marcinem Ścieglińskim- 3h dziennie

* pełne dwa dni zajęć prowadzonych  z zawodową tancerką w tańcach 
latynoamerykańskich p. Łukaszem Wiśniewskim- 3h dziennie

* codzienie po 1,5h(gr.młodsza) i 2h(gr.starsza) zajęć typu "practise"(utrwalanie nowych 
wiadomości) i zajęcia typu "stamina"( przygotowanie kondycyjne)                       

* możliwość rezerwacji lekcji prywatnych na osobnej pełnowymiarowej sali z lustrami

* "Evoprojekcja" - wspólne oglądanie i wnioski po obejrzeniu nagrania tańca każdego 
tancerza.Wszystko na dużym ekranie

* jak zwykle niesamowita atmosfera :) połączona z mnóstwem zabaw, pokazów, 
dyskotek i niespodziewanych mega atrakcji...

* " Evogadżet"-mały upominek od nas, gotowy do użycia na treningach i turniejach...

Pierwsza rata w wysokości  
250 zł płatne do  dn.                 

20 lipca 2015r

Bardzo prosimy o wpłacenie 
pozostałej kwoty , jak również 

rezerwacji lekcji prywatnych na 
obozie do dnia                                 

15 sierpnia 2015r

( w przypadku rezygnacji 
zaliczka  jest bezzwrotna,na 
pokrycie kosztów rezerwacji 

obiektu, natomiast jeżeli 
znajdziemy kogoś na to miejsce, 

zwracamy pełną kwotę:))

Oto nasze konto:

Szkoła Tańca "Evolution"
ul. Kordiana 64/53 30-653 Kraków
50 1020 5558 1111 1717 7640 0094

Rezerwacja miejsca następuje 
po wpłacie zaliczki.

Sportowy Obóz Treningowy
-Evolution Camp 2015-                           

Agnieszka Filipczak                                               Krzysztof Trętowski

               Łukasz Wiśniewski             Marcin Ściegliński

zapraszają na


