Letnie przygotowanie do turniejów tańca w
sezonie 2020/2021r

Sportowy Obóz Treningowy
-Evolution Camp 2020-

Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji "Gołoborze ***"
Rudki, gmina Nowa Słupia
21 sierpień - 30 sierpień 2020r

1220zł od osoby
przestronne pokoje 3,4,-osobowe z łazienkami i TV, pełne wyżywienie w restauracji ,ubezpieczenie NW na
pobyt i podróż, dwie sale taneczne z lustrami przeznaczone na treningi, internet Wi-Fi, sala dyskotekowa,
kryta pływalnia z basenem i rekreacyjnymi dyszami do hydromasażu, jacuzzi i sauną, dla wiecznie pełnych
energii korty tenisowe, boiska do siatkówki i piłki nożnej, idealne miejsce na ognisko, siłownia (za dopłatą).
Z PRZYJEMNOŚCIĄ PREZENTUJEMY EVOATRAKCJE W CENIE OBOZU!!!

*JEDNA LEKCJA INDYWIDUALNA, w cenie!!!
Pierwsza rata
w wysokości 250 zł,
płatna do dn. 10 lipca 2020r

Bardzo prosimy o wpłacenie
pozostałej kwoty do dnia
19 sierpnia 2020r

*REWELACYJNY PARK LINOWY... wyjazd do jednego z większych parków linowych w

Polsce!!!Wyjazd jest zorganizowany w jeden z dni roboczych, przed południem. Chcemy
ograniczyć do minimum kontakt naszej grupy, z osobami trzecimi na całym terenie parku!!!
*EVOGADŻET... upominek z naszym logiem, gotowy do użycia na treningach i turniejach
tańca!!!
*NIEZAPOMNIANE UROCZYSTOŚCI...ognisko, Selfie Time, Uroczysty Pokaz wraz z
publicznością!!!Wszystkie uroczystości z zachowaniem warunków sanitarnych!!!
*SPECJALNE TRENINGI WYTRZYMAŁOŚCIOWE

w przypadku rezygnacji
zaliczka jest bezzwrotna,
na pokrycie kosztów
rezerwacji obiektu.
W przypadku, kiedy znajdziemy
kogoś na to miejsce,
zwracamy pełną kwotę:))

Oto treningi zawarte w cenie:
*1h dziennie - przygotowanie fizyczne tancerzy do treningów tańca w zbliżającym się
sezonie tanecznym 2020r/2021r
*1h dziennie(gr. starsza),0,5h dziennie(gr. młodsza) - zajęcia utrwalające nowopoznane

Forma płatności :
przelew na konto:
Szkoła Tańca "Evolution"
ul. Kordiana 64/53 30-653 Kraków
BNP PARIBAS
37 1600 1013 1841 9644 9000 0001
lub
gotówka, przy okazji treningu
dziecka.
Rezerwacja miejsca następuje po
wpłacie zaliczki.

wiadomości.
*1h dziennie(gr. starsza),0,5h dziennie(gr. młodsza) - zajęcia zawierające symulacje
turniejów tańca, typu "stamina"
*3h dziennie - zajęcia grupowe z Zawodowymi Trenerami tańców standardowych i
latynoamerykańskich.
*mnóstwo pokazów solo, nagrywań tańca i analizy ruchu, wiadomości teoretycznych i
pokazywania jak je łatwo wcielić w życie, mnóstwo ćwiczeń technicznych poprawiających
jakość poruszania się w czasie tańca, mnóstwo ćwiczeń wyrabiających większą wrażliwość
na muzykę itp.
*możliwość rezerwacji lekcji indywidualnych

