KSGA Legion Warszawa
Rhythmic Gymnastic Winter Camp 2023
Człuchów - 11.02-18.02.2023

Gwarancja
zwrotu 100%
wpłaty w
przypadku
odwołania
obozu przez
organizatora

Legion Warszawa Gymnastics Camps to obozy gimnastyczne o charakterze
rekreacyjno-sportowym skierowane do dziewczynek w wieku od 6 lat.
Gymnastics Camps łączą wypoczynek, zabawę i integrację z treningami
gimnastyki artystycznej na różnych poziomach zaawansowania; od
początkujących po zaawansowane.
Gimnastyka Artystyczna i Sport to nasza Pasja!
Korzystając z własnego wieloletniego doświadczenia jako sportowców, trenerów
i wychowawców dokładamy wszelkich starań aby nasze wyjazdy stały na
najwyższym poziomie i oferowały naszym uczestnikom mnóstwo frajdy, zabawy
i radości w duchu aktywności ﬁzycznej oraz wychowania sportowego.

Dlaczego My ?
Gwarancja zwrotu 100% wpłaty - W przypadku odwołania obozu przez organizatora
Bezpieczeństwo - Każdy uczestnik obozu objęty jest ubezpieczeniem NNW, obóz spełnia wymogi wytycznych COVID
Kadra - Tylko wykwaliﬁkowana kadra wychowawców KSGA Legion Warszawa. Kadra z doświadczeniem w pracy z dziećmi
Zabawa - Liczne zajęcia, atrakcje i wycieczki. Zabawy i konkursy z nagrodami.
Doświadczenie - Wieloletnie doświadczenie w organizacji obozów, zgrupowań i wyjazdów dzieci i młodzieży
Sport - Licencjonowani trenerzy. Grupy na każdym poziomie zaawansowania. Treningi na odpowiednio wyposażonym obiekcie
Obiekty - Na nasze obozy wybieramy obiekty wyposażone w odpowiednią infrastrukturę sportową i noclegową
Pasja - Sport i wychowywanie młodzieży w duchu sportu to nasza pasja
Wypoczynek - Organizując nasze obozy kierujemy się zasadą aktywnego wypoczynku. Łączymy sport z zabawą i wypoczynkiem
Organizacja - Nasze wyjazdy zgłaszane są do Kuratorium Oświaty a organizator dopełnia wszelkich wymaganych ustawą obowiązków

Człuchów - położone na Kaszubach w otoczeniu pięknych lasów i
jezior, zabytkowe miasto, którego historia sięga XII w. Położenie
miasta oraz liczne zabytki sprzyjają spacerom krajoznawczym.
Bardzo dobra infrastruktura sportowa zapewniająca doskonałe
warunki treningowe i dostęp do szerokiej gamy obiektów
treningowych sprzyja organizacji zgrupowań i obozów
sportowych. Do dyspozycji uczestniczek naszego obozu będą
obiekty kompleksu sportowego w Człuchowie: pełnowymiarowa
hala sportowa, basen ze zjeżdzalniami, odnowa biologiczna oraz
stadion.

Zaplecze sportowe obiektu:
- pełnowymiarowa hala
widowiskowo-sportowa z planszą
gimnastyczną
- basen ze zjeżdzalniami
- lodowisko
- stadion lekkoatletyczny
- sala świetlicowa
- siłownia
- strefa odnowy biologicznej

Transport, zakwaterowanie i wyżywienie:
- zakwaterowanie w pokojach na
terenie bazy noclegowej ośrodka
Z.S.S. Człuchów
- pokoje 2,3,4 osobowe z
sanitariatem
- 3 posiłki dziennie + podwieczorek
i woda
- transport autokarem z Warszawy

W cenie zapewniamy:
-

zakwaterowanie i wyżywienie
treningi gimnastyczne w grupach
wyjście do aquaparku
transport
korzystanie z obiektów sportowych
opiekę profesjonalnej kadry trenerskiej
ubezpieczenie
mnóstwo zabawy i atrakcji :)

Atrakcje i program:
- Treningi Gimnastyki Artystycznej pod
okiem wykwaliﬁkowanej kadry
- Warsztaty Gimnastyczne z Mistrzynią
Polski Seniorek 2020 i reprezentantką
Polski na ME i MŚ - Alicją Dobrolęcką
- Air Track - treningi na ścieżce
- Wyjście do Aquaparku
- Kino obozowe z popcornem

- Liczne gry, zabawy i konkursy z
nagrodami m.in.: mam talent,
dyskoteka z pokazem mody,
konkurs plastyczny, konkurs
sportowy,
- Spacery krajoznawcze i zwiedzanie
- Upominki dla uczestników:
Koszulka Legion Warszawa 2023
+ niespodzianka :)

Grupy Treningowe:
- Grupa Początkująca - Grupy Junior i Mini
1 - dziewczynki rozpoczynające przygodę z
gimnastyką lub trenujące do roku czasu
od rocznika 2016
- Grupa Zaawansowana - Grupy Junior 2 i
Zaawansowane - dziewczynki trenujące
2-3 rok lub trenujące w gr.
zaawansowanych

- Grupa Zawodnicza - Kadra
zawodnicza klubu KSGA Legion
Warszawa

Informacje:
- miejsce: Człuchów
- Termin 11.02-18.02.2023
- Cena: 1850zł

Kontakt i zapisy:
- obozy@legion-warszawa.pl
- 608 322 675

Cena, Płatności, Zapisy
- I rata 850zł - (wpłata rezerwacyjna do 5 dni od otrzymania potw. zapisu)
- II rata 1000zł do 15.01.2023
- cena: 1850zł

Wpłaty:
KSGA Legion Warszawa
ul. Chodecka 14/88
03-350 Warszawa

Kontakt i zapisy:
- obozy@legion-warszawa.pl
- 608 322 675

78 1020 1127 0000 1002 0247 5689
Tytułem: Obóz Zima 2023, imię i nazwisko córki,

Zapraszamy do obejrzenia video z Rhythmic Gymnastics Camps:
Sępólno Summer Camp 2018

https://youtu.be/fIKCSjrinE4
Sępólno Winter Camp 2018

https://youtu.be/0gdPpiCG1eA
Mikoszewo Summer Camp 2017

https://youtu.be/scuPiy5-rFU

Zapraszamy do obejrzenia foto z Rhythmic Gymnastics Camps:
Sępólno Summer Camp 2018

Summer Camps 2018
Sępólno Winter Camp 2018

Winter Camp 2019
Sępólno Summer Camp 2019

Summer Camps 2019

