
25 sierpień - 31 sierpień 2022r 
HOTEL FERO EXPRESS i FOLWARK ZALESIE  

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 

SPECJALNE ZAJĘCIA 
ROZCIĄGAJĄCE   

     🔥 W CENIE🔥

1
SPECJALNE ZAJĘCIA 

WZMACNIAJĄCE CIAŁO   

🔥 W CENIE🔥  

2
TRENING Z AGNIESZKĄ 

FILIPCZAK 
Wicemistrzyni Okręgu 

Małopolskiego.Kilkukrotna 
finalistka Mistrzostw Polski
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 NAJLEPSI TRENERZY!
NIEPOWTARZALNE 

TRENINGI! 
🔥 🔥 🔥  

WYJĄTKOWY 
PROGRAM!MNÓSTWO 

ATRAKCJI! 
🔥 🔥 🔥  

EVOGADŻET W CENIE 
upominek 

niespodzianka od nas! 

🔥 🔥 🔥

 
TRENING Z ŁUKASZEM 

WIŚNIEWSKIM 
Kilkukrotny finalista 
Mistrzostw Polski. 
Sędzia krajowy.

4

http://www.szkolatancaevolution.pl


 

To wszystko  w cenie 
obozu: 

*2h dziennie zajęć grupowych z zawodowymi 
tancerzami tańców standardowych i 
latynoamerykańskich  

* 1h dziennie zajęć wytrzymałościowych lub zajęć 
rozciągających doskonale przygotowujących całe 
ciało do tańca  

*1h dziennie specjalnych zajęć utrwalających 
nowopoznane wiadomości typu PRACTICE 

*1h dziennie specjalne zajęcia wyrabiające 
szybkość i kondycje, typu STAMINA  

*EVOGADŻET -upominek/niespodzianka od nas, 
w ostatni dzień obozu! 

*ATRAKCJA DNIA-wieczorny konkurs, 
prowadzony przez animatora! 

*POKAZ FINAŁOWY dla Rodziców w ostatni dzień 
obozu. 

*WSPÓLNE SPACERY I ZABAWY NA ŚWIEŻYM 
POWIETRZU, POKAZY SOLOWE TAŃCA I 
MNÓSTWO INNYCH ATRAKCJI! 

Dlaczego warto wyjechać z 
nami??? 

*mnóstwo ciekawych treningów grupowych z 
zawodowymi tancerzami 

*bardzo dobre warunki zakwaterowania 
*trening na profesjonalnych salach 

*nieprzeciętna atmosfera i mnóstwo 
niezapomnianych wrażeń 

*doskonałe przygotowanie fizyczne ciała 
każdego młodego tancerza na zajęciach 
rozciągających i wytrzymałościowych 

*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 

CAŁKOWITY KOSZT OBOZU TO JEDYNE 1600 ZŁ 
Pierwsza rata w wysokości 250zł płatna do dn. 10.08.2022r 

Pozostała kwota w wysokości 1350zł płatna do dn. 25.08.2022r 
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.zaliczka: gotówka lub przelew na konto: 20 1600 1420 1892 8037 6000 0001  
2.pozostała kwota: wyłącznie w gotówce, może być  nawet w dniu przyjazdu na obóz.  

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