
www.atas.plobozy krajowe

RAMOWY PROGAM DNIA 
(dla dni bez wycieczek)
9:00 śniadanie
10:00 - 12:00 zajęcia tematyczne
12:00 - 13:00 zajęcia w grupach wg aktualnych 
potrzeb (np. wyjście do sklepu, odpoczynek, 
integracja)
13:00 obiad
13:30 cisza poobiednia
14:30-16:30 zajęcia tematyczne
16:30-18:30 gry i zabawy na powietrzu / 
dyscypliny do olimpiady
18:30 kolacja
19:30 zabawy integracyjne dla całego obozu / 
dyscypliny do olimpiady
22:00 cisza nocna

ABC OLIMPIADY OBOZOWEJ
Olimpiada trwa  przez cały obóz, poszczególne 
konkurencje odbywają się pomiędzy zajęciami 
tematycznymi i są to m.in. zawody sportowe, 
quizy, zagadki.
• uczestnicy zostają podzieleni na 10-cio 
osobowe grupy, niezależnie od rodzaju zajęć, 
w których biorą udział. Zespoły dobierane 
są wiekiem i płcią, tak aby każdej drużynie 
zapewnić podobne szanse rywalizacji.
• codziennie odbywają się różne konkurencje, 
a wyniki rywalizacji umieszczane są na bieżąco 
na specjalnej tablicy.
• W trakcie uroczystej gali pod koniec obozu  
trzy pierwsze drużyny dostaną nagrody. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek wypoczynkowy LIMBA. Ośrodek 
położony jest w Poroninie, w spokojnej i ładnej 
okolicy. Luźna zabudowa i piękna panorama 
Tatr oraz czyste, górskie powietrze sprawiają 
że jest to idealne miejsce do wypoczynku.
Na terenie ośrodka znajdują się: nowoczesny, 
kryty basen, jacuzzi, sala taneczna, telewizyjna, 
sale konferencyjne, bilard, tenis stołowy, 
piłkarzyki i inne gry, dodatkowo: szałas, wiata 
grillowa i plac zabaw.
Pokoje: 3-6 osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym, telewizorem i dostępem do 
internetu bezprzewodowego.
Wyżywienie na terenie ośrodka: śniadanie, 
obiad z deserem, kolacja.

Obóz robiony przez pasjonatów dla 
pasjonatów. Podczas pobytu w Poroninie 
nie tylko rozwiniesz swoje zainteresowania 
taneczne, ale również spotkasz osoby z innymi 
pasjami. Wspólnie weźmiecie udział m.in.  
w: wycieczkach, olimpiadzie obozowej, 
uroczystej gali kończącej obóz. Przewidziana 
jest również relacja live z obozu.

PROGRAM
1 DZIEŃ
Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd 
do Poronina ok. godz.17:00, zakwaterowanie, 
kolacja, wieczór zapoznawczy.
2-10 DZIEŃ 
Realizacja jednego wybranego profilu oraz 
zajęcia wspólne dla wszystkich: 
• wycieczka w góry
• udział w obozowej olimpiadzie
• dyskoteki, karaoke
• wieczór filmowy
• wyjście na basen na terenie ośrodka
• uroczysta gala kończąca obóz
11 DZIEŃ
Wyjazd po śniadaniu, powrót do 
poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

ZAJĘCIA TEMATYCZNE - DANCE CAMP
Dołącz do naszej wakacyjnej formacji i opracuj 
swoją solówkę. W trakcie obozu zapoznasz się 
z historią tańca, jego gatunkami i stylami. Przed 
Tobą przygoda z hip-hop, jazzem, tańcem 
nowoczesnym, latino solo, poppingiem oraz 
show. Każdy dzień zaczniesz pracując nad 
koordynacją oraz wzmocnieniem swojego 
ciała, a skończysz stretchingiem, który pozwoli 
uciec od zakwaszenia mięśni. Wieczorową 
porą nie zabraknie seansów kultowych filmów 
poświęconych naszej pasji. Cały materiał 
zrealizujesz pod okiem wyśmienitych tancerzy, 
finalistów Mistrzostw Polski oraz aktywnych 
trenerów.

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

OPT-5 25.06-05.07.2022 2090 PLN

OPT-5 06.07-16.07.2022 2090 PLN

OPT-5 17.07-27.07.2022 2090 PLN

OPT-5 28.07-07.08.2022 2090 PLN

OPT-5 08.08-18.08.2022 2090 PLN

* Cena bez transportu.
W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 
35, impreza może zostać przez organizatora odwołana 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator 
powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed 
datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
✓ zakwaterowanie: 10 noclegów w Ośrodku Limba  
w Poroninie
✓ wyżywienie: 3 posiłki dziennie (świadczenia 
zaczynają się kolacją pierwszego dnia a kończą się 
pakowanym lunchem ostatniego dnia)
✓ wszystkie koszty programowe
✓ wejście na basen na terenie Ośrodka (1h/pobyt)
✓ opieka kadry pedagogicznej: kierownika  
i wychowawców – instruktorów
✓ ubezpieczenie UNIQA (NNW)
✓ pamiątka z obozu

DODATKOWE OPŁATY
• 100-280 PLN – transport autokarem, busem lub 
środkami transportu publicznego (patrz: rozkład jazdy)
• 80 PLN - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. 
Uwaga - ubezpieczenie to nie podlega zwrotowi nawet 
w wypadku odwołania imprezy przez organizatora.
• 80 PLN - Pakiet Kwarantanna 

FAKULTATYWNIE
• 170 PLN - wycieczka do parku wodnego Tatralandia 
- wyjazd realizowany przy zgłoszeniu się minimum 20 
osób

WAŻNE INFORMACJE
• możliwa dieta specjalna: wegetariańska, wegańska, 
bezlaktozowa i bezglutenowa – bez dopłat
• bagaż – 1 główny o wadze nieprzekraczającej 
20 kg i sumie wymiarów nie większej niż 180 cm  
+ bagaż podręczny o wadze do 5 kg. 
• odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub 
osoby upoważnione

obóz tematyczny

TATRY

DANCE CAMP
OBÓZ TANECZNY

wiek: 11 - 17 lat

czas trwania: 11 dni 

zakwaterowanie: ośrodek wypoczynkowy 

transport: autokar, bus / własny

#tatry    #dance    #music    #show

Za obóz letni w Polsce możesz zapłacić Bonem Turystycznym


