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Organizator: Expert Obozy
Wiek uczestnika: 10-16 lat

AKTYWNY WYPOCZYNEK

TERMINY:
24.06. – 01.07.2018 – cena 1290 z³ 
02.07. – 10.07.2018 – cena 1490 z³
10.07. – 19.07.2018 –   brak miejsc
19.07. – 28.07.2018 – cena 1590 z³
28.07. – 06.08.2018 – cena 1590 z³ 
07.08. – 14.08.2018 – cena 1290 z³
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Zajêcia:
- 4-5 bloków zajêciowych dziennie - od 1,5 do 3 godzin ka¿dy,
- wieczorem przewidziane wspólne zabawy i zajêcia

Fitness - rozumiany jako styl ¿ycia - to nie tylko dba³oœæ o sprawnoœæ cia³a, ale tak¿e troska o wszystkie 
aspekty naszego ¿ycia: sposób zachowania, nawyki ¿ywieniowe, aktywnoœæ w ¿yciu codziennym, unikanie 
u¿ywek, odpowiednie proporcje pomiêdzy nauk¹ i wypoczynkiem, odpornoœæ na sytuacje stresowe, 
regularnoœæ. Kiedy zaczniesz uprawiaæ fitness, musisz liczyæ siê z tym, ¿e odmieni on ca³e Twoje ¿ycie. Na 
naszym obozie nauczymy Ciê jak byæ fit.

Program:
ZUMBA - £atwa i efektywna! Œwietna zabawa bêd¹ca wydajnym treningiem kardio. Spalaj kalorie i baw siê œwietnie podczas zajêæ 
zumby, która jest po³¹czeniem latynoskiego tañca i aerobiku.

JUMPING FITNESS - to forma æwiczeñ fizycznych ³¹cz¹ca w sobie du¿¹ dawkê wysi³ku i zabawy. Skakanie na trampolinie kojarzy 
ci siê tylko z dzieciêc¹ zabaw¹? To b³¹d! Specjaliœci od fitness przekonuj¹, ¿e dziêki tej niepozornej czynnoœci mo¿esz nie tylko 
poprawiæ gibkoœæ i koordynacjê, ale tak¿e szybciej spaliæ zbêdne kalorie.
 

AQUA FITNESS to wszelkie formy gimnastyki w wodzie. Mog¹ mieæ charakter klasycznego aerobiku,  Mog¹ to byæ zajêcia 
mieszane, ³¹cz¹ce uk³ad aerobiku z æwiczeniami wzmacniaj¹cymi, elementami techniki p³ywania i/lub ró¿nego rodzaju grami oraz 
zabawami. S¹ to æwiczenia niemal dla ka¿dego, równie¿ dla tych, którzy nie umiej¹ p³ywaæ (æwiczenia odbywaj¹ siê albo na p³ytkim 
basenie, albo na g³êbokim, z przyborami wypornoœciowymi).
 

AEROBIK to forma zajêæ z wykorzystaniem uk³adu choreograficznego, charakteryzuj¹ca siê ma³¹ lub umiarkowan¹ intensywnoœci¹ 
oraz tym, i¿ wszystkie elementy æwiczeñ wykonywane s¹ przy sta³ym kontakcie jednej stopy z pod³o¿em. 

FIT BALL to inaczej gimnastyka z pi³kami, sprzyja wzmocnieniu wielu grup miêœniowych, zwiêkszeniu stabilizacji cia³a, poprawie 
koordynacji, równowagi, Tu sie zrelaksujesz i odprê¿ysz.

BODY SHAPE  æwiczenia te wzmacniaj¹ i ujêdrniaj¹ wszystkie grupy miêœni. S¹ to zajêcia o umiarkowanej intensywnoœci, z 
wykorzystaniem ró¿nych przyborów, np. ciê¿arków, hantli, stopni. Mo¿e æwiczyæ ka¿dy.

TABATA – zajêcia Tabata zmieni¹ Twoje cia³o, spal¹ zbêdny t³uszcz, dadz¹ Ci poczucie dobrze przepracowanego treningu i nowe 
pok³ady pozytywnej energii!Dziêki Tabacie uzyskasz: smuk³¹ sylwetkê, wzmocnienie cia³a, wyrzeŸbienie miêœni, spalanie tkanki 
t³uszczowej.

STEP: proste uk³ady choreograficzne z wykorzystaniem specjalnego plastikowego stopnia. Szybkie tempo æwiczeñ. Mocno pracuj¹ 
przede wszystkim poœladki i uda. Zajêcia przeznaczone s¹ g³ównie dla osób, które lubi¹ siê ruszaæ i nie maj¹ problemów ze stawami 
kolanowymi.

Ponadto w programie m.in.
- zajêcia linowe (œcianka wspinaczkowe, pajêcza sieæ, most linowy, 
  wie¿a babel – skrzynki) 
- zajêcia wodno-pla¿owe
- kajakarstwo 
- gry i zabawy sportowo-integracyjne

Zajêcia rozrywkowe:
- dyskoteka i karaoke 
- kino pod chmurk¹
- fotobudka – hit sezonu 2018!
- ognisko
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Zakwaterowanie:
Oœrodek Wypoczynkowy „Nowy Dworek” po³o¿ony jest w województwie 
lubuskim, tu¿ nad brzegiem jeziora Paklicko Wielkie. Ma 6 ha powierzchni i 
bogat¹ infrastrukturê sportow¹ i rekreacyjn¹. Otacza go malowniczy leœny 
teren i jest jedynym oœrodkiem nad tym piêknym jeziorem. Oœrodek jest 
ogrodzony, dozorowany i monitorowany.  Zakwaterowanie uczestników 
obozu odbêdzie siê w pawilonie kolonijnym w pokojach 5-6 osobowych 
(³azienki na korytarzu). 

Wy¿ywienie:
Obozowe wy¿ywienie to: œniadanie, obiad,  i kolacja. 
Jedzenie jest bardzo ró¿norodne i oparte na upodobaniach wiêkszoœci 
dzieci i m³odzie¿y. Jest przy tym zdrowe i w iloœci wystarczaj¹cej dla 
ka¿dego uczestnika. Uwzglêdniane s¹ wszelkie diety, o których nale¿y 
wspomnieæ przy zapisach dziecka na obóz.

Cena zawiera:
Zakwaterowanie, wy¿ywienie 4 razy dziennie (œniadanie, obiad, deser, 
kolacja), bardzo aktywny program, opiekê kadry pedagogicznej i 
instruktorskiej, opiekê pielêgniarki oraz ratownika Wopr, ubezpieczenie 
NNW (10.000z³), podatek VAT

Cena nie zawiera:
Dojazdu 

Co zabraæ:
Wygodny ubiór (stroje niekrêpuj¹ce ruchów) do æwiczeñ, nieprzemakaln¹ 
kurtkê sportow¹, obuwie sportowe, ma³y plecak oraz wygodne buty do 
wycieczek pieszych, ciep³y sweter lub polar, strój k¹pielowy (czepek, 
k¹pielówki, okulary p³ywackie) krem z filtrem UV, letnie nakrycie g³owy 
(czapkê lub chustkê), do zajêæ terenowych - gorsz¹ bluzê i spodnie oraz 
odpowiednie obuwie np. buty trekingowe, latarkê z zapasem baterii, 
legitymacjê szkoln¹ oraz dobry humor. 

podwieczorek

EXPERT S.C. 
Kupienino 14, 66-200 Œwiebodzin
Tel. 883 602 200, e-mail: biuro@obozy.expert  
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Wiêcej informacji o oœrodku
 na www.nowydworek.com.pl
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