
Studio Tańca Fuego
Letni Obóz Taneczny 2023

Miejsce: Hotel Bornit****, Szklarska Poręba

Termin: 01-07.08.2023

Koszt: 2200 zł

Dla kogo: Dzieci & młodzież w wieku 8-18 lat

Obóz taneczny Fuego łączy moc tańca z zabawą! Zaprosiliśmy czterech topowych 

instruktorów z wieloletnim stażem, którzy przekażą ogrom wiedzy. Nauczymy się lub 

udoskonalimy takie style taneczne jak: Hip Hop, Dancehall, Waacking & New Age.

Obóz taneczny Fuego to idealna okazja, aby nauczyć się nowych kroków, udoskonalić rytmikę, 

koordynację czy choreografię, a także poznać innych Fuegowiczów! Przede wszystkim to 

idealne miejsce na stworzenie wakacyjnych wspomnień & zbudowanie przyjaźni. 

Oczywiście na obozie Fuego, taniec to nie wszystko! ;) M.in. w programie znajdują się kręgle, 

wycieczki piesze, tie-dye koszulek, mnóstwo gier i zabaw, wspólne wieczory takie jak 

dyskoteka, ognisko czy wieczór filmowy. Do tego uczestnicy obozu mają nieograniczony 

dostęp do basenu. 

Cena zawiera: 

Link do strony hotelu: https://www.interferie.pl/interferie-sport-hotel-bornit

przejazd i powrót (Lubin - Szklarska Poręba)

zajęcia taneczne

zakwaterowanie w pokojach 3-4 osobowych

wyżywienie 3x dziennie + podwieczorek

diety: wegetariańska, bezglutenowa i eliminacyjna – w cenie pobytu.

dieta wegańska – dopłata 25,00 pln/osoba/doba.

opiekę kadry pedagogicznej kwalifikowanej przez kuratorium Oświaty i Wychowania

ubezpieczenie NNW

nieograniczony dostęp do basenu

gry, zabawy & inne atrakcje

wycieczki piesze w Szklarskiej Porębie i okolicach



Zapisy:

Zasady wpłat: 

Organizatorzy: Studio Tańca "Fuego" Monika Broczek & Ohana Studio Una Dalecka 

Kierownik obozu: Una Dalecka (numer tel. 787-645-280 & e-mail una.dalecka@gmail.com)

Osoby korzystające z dofinansowania z zakładu pracy proszone są o kontakt z 
kierownikiem obozu. 

zapisy do 10.02.2023

zapisy przyjmujemy mailowo, prosimy wysłać poniższe informacje na 

una.dalecka@gmail.com:

imię & nazwisko dziecka 

wiek dziecka

numer kontaktowy

szczególna dieta (jeżeli dotyczy)

dane do faktury

ograniczona liczba miejsc!

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie wysłane w ciągu 48h

w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń, obóz zostanie odwołany - informacja 

będzie wysłana mailowo do 17.02.2023

prosimy wpłacać zaliczki po potwierdzeniu odbycia obozu (17.02.2023)

dane do przelewu zostaną wysłane mailowo w odpowiedzi na zgłoszenie

zaliczka w kwocie 400 zł do 10.03.2023 płatna bezpośrednio przelewem do Hotelu Bornit 

(bezzwrotna)

zaliczka w kwocie 880 zł do 30.04.2023 płatna przelewem do Ohana Studio Una Dalecka

końcowe rozliczenie w kwocie 920 zł do 22.07.2023 płatne bezpośrednio do Hotelu Bornit 


