Travel Shop

„OBÓZ GITAROWY W GÓRACH - Z GITARĄ U STÓP GIEWONTU - ZAKOPANE 2019 - 13-18 lat”
Zakopane
Atrakcje: nauka gry na gitarze, koncert, Krupówki, wycieczki piesze, gry i zabawy sportowe
ilość dni: 11 dni
wiek: 13-18 lat
kierunek: góry
cena od: 1

699 PLN

Program
MIEJSCE:
Zakopane to: niezwykłe krajobrazy, poszarpane górskie szczyty, dużo ciekawych ludzi na szlaku i Krupówkach, a przede
wszystkim niepowtarzalny klimat miejscowości. Wszystko to sprawia, że Zakopane stanie się doskonałym miejscem aktywnego
wypoczynku, relaksu, wyśmienitej zabawy i odkrywania uroków naszej polskiej tradycji, różnorodności przyrody i kultury.
PROGRAM RAMOWY:
Dzień 0/1: Przejazd do miejsca organizacji imprezy. Zakwaterowanie. Obiad. Podział na grupy. Kolacja. Zajęcia integracyjne.
Dzień 2-10: Realizacja programu. Dzień 11/12: Śniadanie. Wykwaterowanie. Obiad. Uroczyste pożegnanie. Rozdanie prowiantu
na drogę. Przejazd na miejsce zbiórki. Zakończenie imprezy.
PROGRAM:
NAUKA I DOSKONALENIE GRY NA GITARZE: klasycznej lub akustycznej, ćwiczymy przez cały turnus (min. siedem 2-3
godzinnych bloków zajęć z instruktorem). Instruktor każdego Uczestnika traktuje indywidualnie, służąc poradą, praktycznymi
wskazówkami oraz indywidualnymi zajęciami dla tych, którzy gitary nigdy nie mają dość,
TECHNIKI GRY NA GITARZE: gra akordowa, kostkowanie, fingering, tapping,
TROCHĘ HISTORII DOBREJ MUZYKI: zajęcia wprowadzające historię gry na gitarze – słynni wirtuozi gitary, gitara w różnych
gatunkach muzycznych: rock'u, jazzie, bluesie, reggae,
TEORIA TEŻ SIĘ PRZYDA: budowa gitary i różnice między poszczególnymi instrumentami, akcesoria gitarowe i konserwacja
instrumentu,
STROJENIE INSTRUMENTÓW: jak to zrobić, aby osiągnąć zamierzony i wymarzony efekt,
SPONTANICZNA TWÓRCZOŚĆ: pierwsze próby improwizacji na gitarze,
WIECZORNE "NASIADÓWY”: Z GITARĄ przy herbacie lub z kubkiem kakao,
Z GITARĄ NA WESOŁO: szlagiery śpiewane przy dźwiękach gitary i łamacze języka oraz klimatyczne wieczory przy ognisku przy
dźwiękach gitary,
KONCERT GITAROWY: wyreżyserowany przez nas koncert finałowy (jeśli pogoda pozwoli - pod gołym niebem), na który
zaprosimy kolegów z innych obozów i mieszkańców naszego pensjonatu. Rejestrowany na żywo,
A POZA TYM:
WIELKA PRZYGODA W ENERGYLANDII, największym w Polsce parku rozrywki, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. W
strefie ekstremalnej czekają na nas super-szybkie rollercoastery, w strefie wodnej miłośnicy wodnych atrakcji będą piszczeć z
radości, dla młodszych – bajkolandia oraz liczne show,
PRZYGODA w PARKU LINOWYM - przejście trasy zawieszonej wysoko nad ziemią oraz TYROLKA z widokiem na Giewont,
ZWIEDZANIE ZAKOPANEGO – m. in.: Stary Cmentarz na Pęksowym Brzyzku, zdobycie Gubałówki, Sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej na Krzeptówkach, Kaplica na Jaszczurówce,
WIELKA KROKIEW – wjazd kolejką na szczyt skoczni – jak czuje się Kamil Stoch tuż przed startem?
UROKI KRUPÓWEK - zakupowe szaleństwo dla wszystkich poszukiwaczy pamiątek,
WYPRAWA GÓRSKA NAD MORSKIE OKO - najpiękniejsze i największe jezioro tatrzańskie,
WYCIECZKA W DOLINĘ KOŚCIELISKĄ,
ZDOBYCIE GUBAŁÓWKI,
EKSPLORACJA JASKIŃ TARZAŃSKICH - wejście do wybranych jaskiń – progi i ślepe korytarze nas nie odstraszą,
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WYJAZD NA KĄPIELISKO SZYMOSZKOWA - największy w Polsce zbiornik z wodą geotermalnie podgrzewaną, z mnóstwem
atrakcji i zjeżdżalniami,
Z PAPUGAMI OKO W OKO – wizyta w papugarni i ciekawostki z życia barwnych ptaków,
TEAM BUILDING - zacieśniamy więzy obozowe dzięki wspólnym zadaniom i grom integracyjnym,
TABU, ALIBI, KALAMBURY i KARAOKE - gry towarzyskie, podczas których nie da się pozostać poważnym,
KTO UPROWADZIŁ GAŹDZINĘ GĄSIENNICOWĄ - gra miejska z zadaniami wymagającymi kreatywnego myślenia,
WIDOKÓWKA Z TATRAMI w TLE - Wasze zdjęcia wydrukujemy i wyślemy do … kogo tylko chcecie,
GRY TERENOWE – dzienne i wieczorne, podchody, poszukiwanie QR kodów,
DYSKOTEKI - z Waszymi ulubionymi kawałkami, impreza przebierana,
OGNISKO - z kiełbaskami, degustacją góralskich smakołyków oraz góralskim bajarzem,
TRAVELSHOPOWA LOTERIA FANTOWA – każdy los wygrywa,
RELAKS I ODROBINA BŁOGIEGO LENISTWA,
PAMIĄTKA - gadżety Travel Shop oraz link do zdjęć z obozu.

ATRAKCJE FAKULTATYWNE:
Wycieczka na Słowację – niesamowita Jaskinia Lodowa w Jaskini Demanovskiej, przejazd wkoło Tatr
widokami oraz Ścieżka w Koronach Drzew Bachledka i zjazd super szybką zjeżdżalnią +200 zł.

z niesamowitymi

Zakwaterowanie
Zakwaterowanie:
Kompleks pensjonatów U Hani i Jędrka w Zakopanem - Olczy, nowy i zadbany, prowadzony w myśl zasady: „rodzinna atmosfera”
i „góralska gościnność”. Zakwaterowanie w pokojach 2-6- osobowych z łazienkami i TV. W ośrodku duża stołówka, sala do gier
ze stołem do ping-ponga, świetlica, sala dyskotekowa. Teren wokół ośrodka zagospodarowany, z huśtawkami, boiskiem, wiatą
do organizacji ognisk i grilla.
Wyżywienie:
Smaczne domowe jedzenie, specjały góralskie i możliwość brania dokładek. Pierwszym świadczeniem jest obiad w dniu
przyjazdu, ostatnim obiad + suchy prowiant w dniu wyjazdu. Więcej o ośrodku na: www.zakopane.uhani.tur1.eu

Dojazd
Wygenerowane w systemie TravelShop

2/3

20-04-2019 22:43:10

Dojazd własny

0.00 PLN

Gdańsk

200.00 PLN

Koszalin

250.00 PLN

Kraków

80.00 PLN

Warszawa

200.00 PLN

Wrocław

200.00 PLN

Gorzów Wielkopolski

250.00 PLN

Katowice

150.00 PLN

Poznań

180.00 PLN

Szczecin

200.00 PLN

Dopłaty w nawiasach to koszty transportu w obie strony z wymienionych miast Polski w PLN. Przejazd z wymienionych miast
realizowany jest PKP lub/i autokarem. Szczegóły dotyczące miejsca zbiórki, godziny wyjazdu oraz pozostałe informacje
wyjazdowe zostaną przedstawione najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu. Uwaga! Przebieg tras oraz środek
transportu na terenie kraju może być inny niż przewidziany ofertą (np. zamiast pociągu może być mikrobus, samochód).
Transport dzieci i młodzieży na kolonie i obozy realizowany jest pod opieką wychowawców, konwojenta lub kierowcy. Wyjazdy z
Polski północno-zachodniej mogą odbywać się jeden dzień wcześniej.

Ceny, terminy i informacje
Terminy i ceny:
Cena zawiera:
Zakwaterowanie: 10 noclegów, pełne wyżywienie, prowiant na drogę powrotną, transport w Zakopanem i okolicy, realizację
wybranego programu pobytu, opiekę doświadczonej kadry wychowawców i instruktorów, opiekę przewodnika górskiego na
wybranych trasach, niezbędny sprzęt i materiały do realizacji programu, ubezpieczenie NNW Signal Iduna, zdjęcia z obozu,
gadżety pamiątkowe.
Cena nie zawiera:
Ewentualnych dopłat transportowych oraz atrakcji fakultatywnych.
Atrakcje fakultatywne:

1

200 PLN

Wycieczka na Słowację

Co zabrać:
INFORMACJE PRAKTYCZNE:
Wszyscy Uczestnicy powinni zabrać ze sobą własną gitarę (wymagana!), ważną legitymację szkolną z wpisanym numerem
PESEL, wypełnioną kartę Uczestnika obozu, wypełnione i podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów zgody na udział w
zajęciach w parku linowym, eksploracji jaskiń, pobyt w Energylandii oraz regulamin, nieprzemakalną kurtkę i ciepły sweter (lub
polar), dres, strój kąpielowy, ręcznik, co najmniej dwie pary butów sportowych (w tym jedne buty do wycieczek górskich), klapki,
strój sportowy, mały plecak na wycieczki, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne oraz krem ochronny z filtrem. Mile widziane
latarki. Osoby chcące wyjechać na Słowację – obowiązkowo paszport lub dowód osobisty.
UWAGI:
O każdej porze dnia dzieci mają dostęp do napoju. O specjalnych dietach należy poinformować organizatora przed zawarciem
umowy zakupu kolonii. Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależności od pogody i
po konsultacji z Uczestnikami.
Kierownik obozu może podjąć decyzję o ograniczeniu korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć i podczas ciszy
nocnej (tzn. telefony będą przechowywane przez kadrę obozową, wydawane uczestnikom w określonych godzinach). Przez całą
dobę istnieje możliwość kontaktu z uczestnikami obozu poprzez telefon do kierownika obozu.
Wszystkie zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry.
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