
25 sierpień - 31 sierpień 2022r 

HOTEL FERO EXPRESS        

  (25, 26, 27, 28.08) 

& 

FOLWARK ZALESIE 

(29, 30, 31.08) 

Ważne info: 

*termin zapisu na obóz i rezerwacji lekcji prywatnych: do dn. 10.08.22r 

*transport w pierwszy dzień i ostatni we własnym zakresie 

*zapraszamy do rezerwacji lekcji prywatnych. Ilość jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

Sportowy Obóz Taneczny 

EVOLUTIONCamp 2022 
"Nowe Inspiracje" 

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

 ŁUKASZ WIŚNIEWSKI 
 &  

AGNIESZKA FILIPCZAK 
LATYNOAMERYKAŃSKA 

ZAWODOWA PARA 
TANECZNA 

 MAREK KOSATY 
 &  

PAULINĄ GLAZIK 
STANDARDOWA 

ZAWODOWA PARA 
TANECZNA 

 JURIJ BATAGELJ  
BYŁY ZAWODOWY 
TANCERZ, MISTRZ 
ŚWIATA I EUROPY

 YURIY PROCHKO   
BYŁY ZAWODOWY 

TANCERZ, WŁAŚCICIEL 
AELITA TEAM, VICE PREZES 
UDSA UKRAINIAN DANCE 

SPORT ASSOCIATION

 KAMILA ROLAK  
BYŁA TANCERKA TAŃCA 

TOWARZYSKIEGO, 
STUDENTKA 

WARSZAWSKIEJ SZKOŁY 
FILMOWEJ

 ANETA AZIKIEWICZ  
TRENER 

PRZYGOTOWANIA 
MOTORYCZNEGO, 

TRENER STABILNOŚCI I 
ELASTYCZNOŚCI Z 
WYKORZYSTANIEM 

PODSTAW FIZJOTERAPII

http://www.szkolatancaevolution.pl


TEL.668-177-555 | 
MAIL:SZKOLATANCAEVOLUTION007@GMAIL.COM | 

WWW.SZKOLATANCAEVOLUTION.PL  

CAŁKOWITY KOSZT OBOZU TO JEDYNE 1800 ZŁ 
Pierwsza rata w wysokości 250zł płatna do dn. 10.08.22r 

Pozostała kwota w wysokości  1550zł płatna do dn. 25.08.2022r 
W przypadku rezygnacji  zaliczka jest bezzwrotna na pokrycie kosztów rezerwacji obiektu.  

Forma płatności : 
1.zaliczka: gotówka lub przelew na konto: 20 1600 1420 1892 8037 6000 0001  
2.pozostała kwota: wyłącznie w gotówce w dniu przyjazdu na obóz lub wcześniej  

Dlaczego warto wyjechać z 
nami??? 

*duża ilość godzin treningu grupowego z 
zawodowymi trenerami tańca 

*bardzo dobre warunki zakwaterowania 
*duża ilość treningów utrwalających typu 

"practice", zawsze pod okiem trenera  

*zajęcia niezbędne do najlepszego rozwoju 
tancerza: -aktorskie, -z przygotowania mięśni 

głębokich, -cardio i siłowe 

*treningi na profesjonalnych salach  

*pokazy w grupie i solo, nagrań tańca, analizy 
ruchu. 

W cenie obozu: 

♦ codzienne zajęcia grupowe z doświadczonymi 
zawodowymi trenerami - 3h dziennie  

♦ codzienne zajęcia typu practice zawsze pod 
kontrolą trenera - 2h dziennie 

♦ ogólnorozwojowe zajęcia przygotowujące 
ciało tancerza (siłowe+cardio+stretching) - ok. 

3h na całym obozie 

* grupowe zajęcia aktorskie pozwalające uwolnić 
emocje - 3h na całym obozie  

♦ trening mięśni głębokich, stabilności i 
elastyczności - ok.3h na całym obozie 

♦ codzienne symulacje turnieju typu Stamina 
wraz z wnioskami i korektami - 1,5h dziennie 

♦ możliwość rezerwacji lekcji prywatnych  

♦ Evogadżet - upominek-niespodzianka od nas 
w ostatni dzień obozu 

♦ POKAZ FINAŁOWY dla RODZICÓW w ostatni 
dzień obozu 

♦ komfortowe warunki zakwaterowania  

♦ profesjonalne sale dostępne w godz. 9:00 - 
21:00:1.sala  z lustrami i specjalnym parkietem 

dla tancerzy w Studiu Evolution (170m2),          
2. pełnowymiarowa sala z profesjonalnym 

parkietem Folwarku Zalesie (300m2). 

* ♦ jedna atrakcja obozu na odprężenie 
uczestników 

♦ nieprzeciętna atmosfera i mnóstwo 
niezapomnianych wrażeń 

♦ mnóstwo pokazów solo, nagrań tańca, analizy 
ruchu i demonstracji. Ćwiczenia techniczne 

poprawiające jakość poruszania.

Program obozu: 

25-28.08 
1.śniadanie w Hotelu 

2.transport grupy do Studia Evolution 
3.przedpołudniowe treningi i czas na 

regenerację 
4.obiad w Studiu Evolution  

5.popołudniowe treningi i czas na regenerację 
6.transport grupy do Hotelu 

7.kolacja w Hotelu 
8.czas wolny dla tancerzy 

29-31.08 
*wszystkie posiłki, treningi, czas na 

regenerację będą odbywać się w Folwarku 
Zalesie 

mailto:szkolatancaevolution007@gmail.com
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