Artystyczna wizja życia
Jesteśmy kompanią twórczą zajmującą się
szeroko

pojętą

działalnością

artystyczną.

Organizujemy wyjazdy integracyjne i szkolenia dla firm.
Z pasją i prawdziwym entuzjazmem zajmujemy się wspieraniem rozwoju młodych
talentów   organizując warsztaty artystyczne i zajęcia w szkole muzycznej. Promujemy
indywidualny i zbiorowy rozwój wokalistów,
tancerzy

i

instrumentalistów

organizując

koncerty, pokazy, a także rejestrując ich
artystyczne dokonania w postaci teledysków
oraz autorskich albumów CD.

Wyjątkowa oferta kolonijna

GOR

Jako kompania twórcza przygotowaliśmy szczególną propozycję kolonijną dla dzieci   w wieku

ĄCA

od 7 – 15 lat. Jest to jedyna tego typu propozycja na rynku oferująca oprócz komfortowych,

OFE

R TA

bezpiecznych warunków wypoczynku, codzienne zajęcia taneczne oraz konwersacje z języka angielskiego. Nasze kolonie organizujemy w miejscowości Zawoja – przepięknie położonej u stóp Babiej Góry
– Królowej Beskidów w ośrodku „Zawojanka”, który dysponuje niezbędnym i profesjonalnym zapleczem.
Znakomita opieka doświadczonej i sprawdzonej kadry pedagogicznej gwarantuje rodzinną atmosferę i indywidualne podejście do każdego uczestnika kolonii.
Nasza propozycja połączenia wypoczynku w ekologicznym, górskim klimacie z zajęciami tanecznymi i językowymi
umożliwia efektywne wykorzystanie czasu. Zapewnia wielokierunkowy rozwój, naukę poprzez zabawę oraz poznanie
osobliwości przyrodniczych Babiogórskiego Parku Narodowego i ciekawej kultury regionalnej.

ZAPEWNIAMY:

PROGRAM:

GWARANTUJEMY:

transport autokarem

zajęcia taneczne z instruktorem tańca (2 godz.)

komfortowe warunki do zajęć tanecznych i wypoczynku

zakwaterowanie w pokojach 2,3,4-os. z łazienkami

i naukę języka angielskiego z lektorem w specjalnie

(na terenie ośrodka znajdują się boiska do siatkówki

wyżywienie: 3 posiłki + podwieczorek

do tego celu przeznaczonej sali tanecznej oraz

i koszykówki, plac zabaw, stół do tenisa, świetlica i sala TV)

(stołówkana miejscu)

pracowniach dydaktycznych

ubezpieczenie - polisa PZU seria C, nr 0000728
całodobową opiekę medyczną

materiały i sprzęt do prowadzenia wszystkich zajęć

wycieczkę autokarową do Źródeł Termalnych
w Orawicy na Słowacji

pamiątkowe gadżety dla każdego uczestnika
(koszulka, smycz)

wycieczki piesze z przewodnikiem w pasmo Babiej Góry
wycieczka na Halę Barankową (wyrób ocypków, wypas
owiec, spotkanie z góralami)

TURNUSY I KOSZT POBYTU:

zajęcia rękodzielnicze (wyrób zabawek z sianka,

1. 28.06-8.07

malowanie na szkle)

2. 9.07-19.07

ognisko z pieczeniem kiełbasek

3. 20.07-30.07

imprezy rekraacyjno-sporowe na terenie ośrodka

Cena wynosi 1399 zł/os.

(dyskoteki, gry, zabawy oraz konkursy z nagrodami)

TERMINY ZEBRAŃ:
27.05, 10.06, 24.06 - godz. 18:00
Niepubliczne Przedszkole „Kleks”, Piaseczno,
ul. J. Pawła II 36

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej artystycznej oferty!

