
Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji "Gołoborze" 

Rudki, gmina Nowa Słupia 

15 sierpień - 24 sierpień 2021r 

przestronne pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami, pełne wyżywienie w 
restauracji ośrodka, ubezpieczenie NW na pobyt i podróż, dwie sale 
taneczne z lustrami przeznaczone na treningi, darmowe Wi-Fi, sala 
dyskotekowa, kryta pływalnia z basenem i rekreacyjnymi dyszami do 
hydromasażu, jacuzzi, dla wiecznie pełnych energii korty tenisowe, boisko 
do siatkówki i piłki nożnej, idealne miejsce na ognisko, siłownia. 

Letni EVOLUTIONCamp 2021 
Sportowy Obóz Treningowy

TEL.668-177-555 LUB 606-215, MAIL:SZKOLATANCAEVOLUTION007@GMAIL.COM, WWW.SZKOLATANCAEVOLUTION.PL  

*Specjalne treningi 
wytrzymałościowe     

*Dodatkowa forma 
tańca na obozie 

*Pokaz dla rodziców 
wraz z ogniskiem 

*Dance Battle | 
taneczna bitwa dla 

wszystkich  

*Możliwość 
skorzystania z Bonu 

Turystycznego 

*"Disco ponad 
wszystko"...z 

efektami 
specjalnymi  

JEDNA LEKCJA 
PRYWATNA W CENIE! 

45 min zajęć 
indywidualnych 

1
AKADEMIA DRIFTINGU 

W CENIE! 
szalona jazda gokartami

2
MEGA EVOGADŻET  

CENIE! 
niezastąpiony 

upominek o nas

3



To wszystko oferujemy 
w cenie obozu: 

*4h - zajęć wytrzymałościowych, 
przygotowujących  do treningów w 
zbliżającym się sezonie tanecznym 
2021/2022r 

*4h - zajęcia z innych form tańca, na 
rozluźnienie i zyskanie nowych inspiracji 

*3h dziennie|gr.starsza i 2,5h dziennie|
gr.młodsza - zajęcia grupowe z Zawodowymi 
Tancerzami tańców standardowych i 
latynoamerykańskich  

*1h dziennie -specjalne zajęcia utrwalające 
nowopoznane wiadomości typu PRACTICE 

*1 x dziennie - zaj. kondycyjne typu STAMINA 

*możliwość rezerwacji lekcji prywatnych na 
obozie 

*niezapomniane uroczystości...SelfieTme!
Uroczysty Pokaz na zakończenie obozu!
SoloShow Time!Chrzest na Tancerza!Ognisko!
DanceBattle!Urodziny uczestnika! 

Dlaczego warto 
wyjechać z nami??? 

*duża ilość atrakcji i treningów tańca za 
niską cenę  

*bardzo dobre warunki zakwaterowania 

*duża dawka wiadomości tanecznych dla 
każdego uczestnika 

*nieprzeciętna atmosfera i mnóstwo 
niezapomnianych wrażeń 

*doskonałe przygotowanie każdego tancerza 
do nowego sezonu tanecznego 

*mnóstwo pokazów solo, nagrań tańca, 
analizy ruchu i demonstracji. Ćwiczenia 
techniczne poprawiające jakość poruszania 
się w czasie tańca. Ćwiczenia wyrabiające 
większą wrażliwość na muzykę itp.

TEL.668-177-555 LUB 606-215, MAIL:SZKOLATANCAEVOLUTION007@GMAIL.COM, WWW.SZKOLATANCAEVOLUTION.PL  

CAŁKOWITY KOSZT OBOZU : 1500 ZŁ 
Pierwsza rata w wysokości 250zł płatna do dn. 25 lipca 2021r 

Pozostała kwota w wysokości 1250zł płatna do dn. 13 sierpnia 
2021r 

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

Forma płatności : 

1.w gotówce (po wcześniejszym umówieniu się na wpłatę) 

2.przelewem na konto: 20 1600 1420 1892 8037 6000 0001 
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