WINTER EVOLUTION
Camp 2020

Zimowy Obóz Treningowy
Najlepsi trenerzy!Niepowtarzalne treningi!
Wyjątkowy program!Mnóstwo atrakcji!
Niesamowita atmosfera!!!

HOTEL LITWIŃSKI, TĘGOBORZE

25 styczeń - 01 luty 2020r

szkolatanca.evolution@op.pl
tel. 668.177.55 lub 606.244.215

W TYM ROKU PRZEDSTAWIAMY KILKA NOWYCH
EVOATRAKCJI W CENIE OBOZU!!!

CENA

- 1130zł za osobę

(możliwość płatności w ratach)

✔ CENTRUM WSPINACZKOWE...
...60 min zabawy ze ściankami do wspinaczki i boulderingu!!!
✔ KINO 6D...
...2 projekcje filmów w 3D wraz z realistycznymi efektami
specjalnymi takimi jak:ruchome fotele,woda,wiatr,śnieg,bańki
mydlane!!!
✔ JEDNA LEKCJA INDYWIDUALNA W CENIE!!!
...45 min.zajęć indywidualnych tancerza z jednym z trenerów!!!
✔ EVOGADŻET... niezastąpiony upominek od nas!!!

To wszystko również zapewniamy w cenie:
✔ 7 noclegów w przestronnych o wysokim standardzie pokojach
Hotelu Litwiński, 4,5,6 – osobowe pokoje z łazienką i TV

✔ pełne wyżywienie ze specjalnym menu dla sportowców
✔ 2 sale taneczne ( w tym jedna z lustrami) do dyspozycji naszych

tancerzy

✔ 1h dziennie - przygotowanie fizyczne tancerzy do turniejów tańca
✔ 1h dziennie(gr. starsza),0,5h dziennie(gr. młodsza) - zajęcia
utrwalające nowopoznane wiadomości

✔ NIEZAPOMNIANE UROCZYSTOŚCI...
... Selfie Time, Uroczysty Pokaz wraz z
pokazami solo wszystkich tancerzy w ostatni dzień, mnóstwo
konkursów,dyskoteka, projekcje filmowe!!!

✔ 1h dziennie(gr. starsza),0,5h dziennie(gr. młodsza) - zajęcia
kondycyjne typu "stamina"

✔ 3h dziennie - zajęcia grupowe z zawodowymi tancerzami i
trenerami z tańców standardowych i latynoamerykańskich.

DLACZEGO WARTO JECHAĆ Z NAMI???

✔ mnóstwo pokazów solo, nagrywań tańca i analizy ruchu,
wiadomości teoretycznych i demonstracji-jak je łatwo wcielić w

*duża ilość atrakcji i treningów tańca za niską
cenę

życie, ćwiczenia techniczne poprawiające jakość poruszania się w
czasie tańca, ćwiczenia wyrabiające większą wrażliwość na
muzykę itp.

* bardzo dobre warunki zakwaterowania i
treningów

✔ możliwość rezerwacji lekcji indywidualnych (ilość ograniczona,

*profesjonalni nauczyciele tańca

Forma płatności:

decyduje kolejność zgłoszeń)

✔ gotówka lub przelew na konto

* fizyczne wzmocnienie ciała tancerzy
* duża dawka wiadomości tanecznych dla
każdego tancerza,

Szkoła Tańca „Evolution”
ul. Kordiana 64/53 30-653 Kraków
BGZ BNP Paribas
37 1600 1013 1841 9644 9000 0001

1 rata

*nieprzeciętna atmosfera i mnóstwo
niezapomnianych wrażeń

w wysokości 250 zł płatna do dn. 15 stycznia 2020r
(bezzwrotna na poczet rezerwacji miejsca)

*16 letnie doświadczenie

w wysokości 880 zł

2 rata
płatna do dn. 23 stycznia 2020r

