
             SZKOŁA TAŃCA PRO-DANCE 
 

 

Wakacje z tańcem  

10 dni w cenie 1690 zł  

29.06  -  08.07.2020  

 

ZAPEWNIAMY:  

✓ zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym Zielony Zakątek w Mikoszewie   

✓ transport autokarem Warszawa - Mikoszewo - Warszawa  

✓ kadra z uprawnieniami pedagogicznymi i instruktorskimi  

✓ wyżywienie (4 x dziennie) + woda bez limitu  

✓ ubezpieczenie NWW, OC, Turystyczna gwarancja ubezpieczeniowa  

✓ opiekę medyczną na miejscu (pielęgniarka, lekarz)  

✓ codzienne fotorelacje na stronie www.pro-dance.pl  

✓ pamiątkowy gadżet dla uczestnika obozu  

 

PROGRAM:  

✓ nauka tańca towarzyskiego i innych,  2 x dziennie 1,5 godz. z profesjonalnym instruktorem  

✓ program animacyjno – rozrywkowy: Olimpiada sportowa, Karaoke, Pokaz mody, Randka w 

ciemno, Taniec z Gwiazdami, Konkursy: Zamki na piasku, Perfekcyjnie czysty domek, oraz  

Poczta obozowa.  

✓ plażowanie i dozorowane kąpiele w morzu (opieka ratownika)  

✓ ognisko z pieczeniem kiełbasek  

✓ zabawa w Parku linowym na terenie Ośrodka  

✓ Park przygody w Mikoszewie 

✓ Szukanie bursztynów & warsztaty gancarskie 

  

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

✓ zgłoszenie dziecka (ur. 2006 - 2014) poprzez formularz online 

https://tinyurl.com/ObozPRO-DANCE-2020 i wpłata zaliczki 500zł, w terminie do 

30.03.2020r. O zakwalifikowaniu uczestników na obóz decyduje kolejność wpłat zaliczek  

✓ wypełnienie  karty  kwalifikacyjnej  uczestnika  obozu  tanecznego  i 
przekazanie Instruktorowi w terminie do 15.05.2020 wraz z informacją o wykonanych 
szczepieniach lub w dniu zebrania.  

✓ pozostałe 1190zł, płatne przelewem w terminie do 30.04.2020r, na rachunek bankowy 

organizatora turystyki: FHU DOROTA nr 42 1090 1098 0000 0001 3581 3951  
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             SZKOŁA TAŃCA PRO-DANCE 
 

 

ORGANIZATOR OBOZU NA ZLECENIE PRO-DANCE:  

FHU DOROTA Dorota Żoładkiewicz  

NIP 5931038326 REGON 190671534  

✓ Uprawnienie OtiPT z d. 05.02.2019 

✓ Gwarancja ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA 

✓ obóz zgłoszony w Kuratorium Oświaty  

✓ wystawiamy faktury na życzenie klienta,  najpóźniej do 30.07.2020  

✓ Spotkania organizacyjne odbędą się do 31.05.2020 Szczegóły na stronie: www.prodance.pl  

 

KIEROWNIK OBOZU:  

Oskar Żołądkiewicz  
Szkoła Tańca PRO - DANCE  
www.pro-dance.pl     

e-mail: kontakt@pro-dance.pl    

mobile: 502 486 776   


