KLUB BADMINTONA "MILENIUM"

www.klubmilenium.pl

MAJÓWKA 2018
27.04-1.05.2018
Ilość miejsc niestety ograniczona!

Mieszkamy:
Hotel Pruski***
ul.1 Maja 57, 11-130 Orneta
www.hotelpruski.pl
Hotel Pruski znajduje się w centrum miejscowości Orneta i oferuje pokoje z bezpłatnym
bezprzewodowym dostępem do Internetu oraz telewizorem LCD z dostępem do kanałów telewizji
kablowej. W każdym pokoju znajduje się biurko i łazienka z prysznicem.
Trenujemy:
Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornecie, ul.Sportowa 7, ilość kortów 9!
Hala oddalona od hotelu ok.600m.
Charakterystyka weekendu.
Weekend majowy 2018 z badmintonem przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży, rodzin oraz osób
dorosłych. Treningi będą zindywidualizowane tzn. dostosowane do poziomu technicznego, możliwości,
chęci i potrzeb uczestników.
Trenerzy:
Jacek Jagodziński, Karolina Brzezińska, Aneta Niklas.

Cena:
690 zł od osoby dorosłej.
660 zł od osoby jeśli uczestniczy rodzeństwo, rodzic z dzieckiem lub małżeństwo.
Dzieci do lat 3 gratis (bez świadczeń).
Cena zawiera:
Treningi badmintona w hali (7 treningów).
Rakiety do badmintona.
Lotki.
5 dni pobytu, 4 noclegi w Hotelu Pruskim***.
Pokoje 2 lub 3-osobowe.
Smaczne wyżywienie w hotelowej restauracji (śniadania, obiady, kolacje).
Piątkowe spotkanie integracyjne dla dorosłych w hotelu.
Niedzielny grill dla dzieci i dorosłych.
Ubezpieczenie NNW.
Za dodatkową opłatą goście hotelu mają dostęp do hotelowego spa, które obejmuje sauny, jacuzzi i
salon kosmetyczny.
Plan pobytu:
27.04 (piątek) przyjazd na kolację o godz.20.30.
27.04 (piątek) spotkanie integracyjne dla dorosłych o godz.21.30.
28.04 (sobota) dwa treningi.
29.04 (niedziela) dwa treningi, grill wieczorny dla dzieci i dorosłych o godz.19.30
30.04 (poniedziałek) dwa treningi.
1.05 (wtorek) trening, obiad o godz.12.30. Wyjazdy 
Dojazd: własny lub autokarem rejsowym firmy Radex pod opieką trenera , koszt ok.38zł w jedną stronę.
Zapisy i rezerwacja:
Potwierdzeniem rezerwacji jest dokonanie całości opłaty najpóźniej do dnia 31 marca 2018r.
Wpłat można dokonać gotówką bezpośrednio u trenerów lub wpłacić na nr konta bankowego:
Milenium Warszawa: 86 19500001 2006 0404 4141 0002
W treści przelewu wpisujemy „imię i nazwisko uczestnika – Majówka 2018 Orneta”.
Kontakt i informacje:
Tel.535 1000 40 (Karolina Brzezińska)
Tel.504 238 044 (Jacek Jagodziński)

