LETNI RODZINNY OBÓZ BADMINTONA
Orneta (woj.warmińsko-mazurskie)
Termin 12-20.08.2017r. – ilość miejsc niestety ograniczona!
Noclegi i wyżywienie.
Hotel Pruski, standard ***.
www.hotelpruski.pl
Charakterystyka obozu.
Obóz przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych.
W obozie mogą uczestniczyć dzieci bez rodziców!
Cena.
1380 zł od osoby.
1350 zł od osoby jeśli uczestniczy rodzeństwo lub małżeństwo.
Cena zawiera.
8 noclegów (9 dni). Pokoje 2-4 osobowe w standardzie ***.
W każdym pokoju TV cyfrowa, dostęp do Internetu.
Bardzo smaczne wyżywienie w restauracji hotelowej (śniadania, obiady, kolacje).
Woda na treningi.
Treningi w hali OSiR Orneta (500m od hotelu, 9 kortów).
Zapewniamy cały niezbędny sprzęt do ćwiczeń treningowych oraz lotki.
Przejazd autokarem do Term Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.
Bilet dwugodzinny do Term Warmińskich.
Zajęcia dodatkowe organizowane przez trenerów.
Spotkanie integracyjne dla dorosłych.
Kolacja grillowa dla dorosłych i dzieci.
Ubezpieczenie NNW.
Każdy uczestnik otrzyma w prezencie pamiątkową koszulkę (prosimy w zgłoszeniu o podanie rozmiaru i
wzrostu).
Uwaga: możliwy jest dojazd autokarem rejsowym firmy Radex pod opieką trenerów, koszt ok.38zł w jedną
stronę.
Zapisy i rezerwacja:

Termin zgłoszeń do 15 lipca 2017r.
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 500 zł od osoby po wcześniejszym zapoznaniu się
z poniższymi informacjami warunków rezygnacji oraz przesłaniu e-mailem k.brzezinska@badminton.pl skanu
podpisanej umowy.
W wypadku rezygnacji przez Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie z imprezy, Organizator zwraca
wpłacone sumy po dokonaniu następujących potrąceń:
- 30% ceny imprezy jeśli rezygnacja nastąpiła do 15 lipca 2017 roku.
- w wypadku rezygnacji po 15 lipca 2017 roku Organizator nie gwarantuje zwrotów, niezależnie od
obiektywnych przyczyn rezygnacji.

Zadatek jest bezzwrotny.
Wpłaty zadatku można dokonać gotówką bezpośrednio u trenerów lub wpłacić na nr konta bankowego:
Karolina Brzezińska: 83 1050 1924 1000 0023 2328 8700
W treści przelewu wpisujemy „imię i nazwisko uczestnika – treningi sierpień Orneta”.
II rata, stanowiąca dopełnienie do całej należnej kwoty, płatna jest do 15 lipca 2017 roku.
Pozostałe informacje:
Obóz rozpoczynamy i kończymy obiadem.
Szczegółowy plan treningów oraz inne informacje zostaną przesłane do uczestników dwa tygodnie przed obozem.

Kontakt i informacje:
Tel.535 1000 40 (Karolina Brzezińska)
Tel.504 238 044 (Jacek Jagodziński)

ZAPRASZAMY!

