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Nasze obozy to nie tylko doskonała zabawa, podczas zgrupowań staramy się
zagwarantować naszym podopiecznym naukę, ćwiczenia i niepowtarzalną atmosferę.
Klub Judo Panda powstał w 2010 roku i od 9 lat nieprzerwanie organizuje obozy
zarówno letnie jak i zimowe. Mamy ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi,
zorganizowaliśmy ponad 30 wyjazdów dla dzieci i młodzieży a każdy z nich był
wyjątkowy. Referencje może wystawić nam setki zadowolonych obozowiczów.
Podczas wyjazdów zapewniamy dzieciom pełną opiekę, transport, wyżywienie,
zakwaterowanie, ogrom zajęć i atrakcji. Jeśli chcesz aby Twoje dziecko spędziło czas
aktywnie z ludźmi pełnymi pasji i zaangażowania, zapraszamy na obozy z PANDĄ.

CO ZAWIERA CENA :
- PRZEJAZD AUTOKAREM
- ZAKWATEROWANIE W OŚRODKU
"DW JĘDROL" W PORONINIE
- PEŁNE WYŻYWIENIE ( 3 POSIŁKI
PLUS PODWIECZOREK)
- OPIEKĘ WYKWALIFIKOWANEJ
KADRY OPIEKUNÓW
- UBEZPIECZENIE
- TRENINGI JUDO
- WYCIECZKI
- FANTASTYCZNE ATRAKCJE
- ZABAWY INTEGRACYJNE I
ANIMACJE
- NAUKA JAZDY NA NARTACH LUB
SNOWBOARDZIE Z
INSTRUKTORAMI *
- SKIPASS NA CAŁY POBYT *

OBOZOWE ATRAKCJE
TRENING JUDO

Treningi Judo z podziałem na grupy wiekowe i
zaawansowania. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani
trenerzy. Co roku zapraszamy lub jedziemy spotkać
się z innymi klubami i trenerami abo poznać inne
spojrzenie na tę dyscyplinę.

NAUKA JAZDY

Wszystkie dzieci które wykupią pakiet Maxi( z nauką
jazdy na nartach lub desce) wezmą udział w lekcjach
jazdy na nartach lub snowboardzie. Do tego zadania
zatrudniamy instruktorów narciarstwa lub
snowboardu, którzy dzielą dzieci na grupy
zaawansowania i prowadzą z nimi lekcje. Do
dyspozycji mamy dwa stoki o różnym
stopniu zaawansowania przy samym ośrodku. Grupy
najbardziej zaawansowane jeśli będzie taka potrzeba
udadzą się na dalsze stoki.

ARCHERY TAG

Wojna na łuki ze strzałami zakończonymi pianką lub
gąbką. Zabawa jest całkowicie bezpieczna i możliwa
do rozegrania w sali gimnastycznej.

WOJNY NA NERFY

Pistolety na gąbkowe strzałki, dostarczają dużej ilości
zabawy i adrenaliny. Zabawa jest całkowicie
bezpieczna.

GRY I ZABAWY TERENOWE
Czas na obozie staramy się dzieciom zapełnić jak
największą ilością ciekawych aktywności. Mimo
warunków zimowych dzieci świetnie bawią się w
grupach, budując Iglo, walcząc na śnieżki, bawiąc się
w podchody i inne zabawy, których nasi instruktorzy
znają setki.,

WYCIECZKI

Podczas obozu organizujemy wycieczki do
Zakopanego, gdzie zwiedzamy Krupówki, Gubałówkę,
lodowy labirynt. Zawsze organizujemy również wyjście
do Aquaparku w Zakopanem.

EKSTRA DYSKOTEKI

Nasze obozowe dyskoteki są już "legendarne". W
trakcie obozu organizujemy dwie dyskoteki w tym
jedna jako bal przebierańców. Zabierzcie swoje
najbardziej zwariowane kostiumy i bawcie się z nami.

OGNISKO/GRILL

Zorganizujemy dzieciom ognisko w trakcie którego
będzie okazja na wspólne śpiewy i konkursy. Dzieci
zjedzą kiełbaski oraz przekąski.

WIECZORNE KINO

Wieczorne kino. Przed snem w wolne wieczory dzieci
wspólnie oglądają filmy na projektorze w dużej sali
"kinowej".

ZABAWA NA BASENIE

Na terenie ośrodka mamy kryty basen. Dzieci w
ramach relaksu wraz z trenerami będą bawić się i
relaksować w basenie.

ZAJĘCIA TANECZNE

Wszyscy wiedzą, że sportowcy to świetni tancerze.
Dlatego wśród kadry są trenerki tańca, które będą
uczyć naszych podopiecznych jak zrobić szał na
dyskotekach.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Gdy pogoda nie dopisuje lub musimy odpocząć
zabieramy dzieci na zajęcia plastyczne gdzie będą,
malować, kolorować lub przygotowywać specjalne
projekty.

GRY PLANSZOWE

W ramach zajęć świetlicowych zaproponujemy
dzieciom udział w zabawie przy grach planszowych.
Moda na granie na planszy wraca z całą mocną,
dlatego i my idziemy z duchem czasu. Dla bardziej
ambitnych potyczki szachowe.

INNE ZABAWY
Mimo bardzo bogatej palety zajęć, nasi kreatywni
instruktorzy zawsze dodają coś od siebie, często są to
spontaniczne pomysły, czasem inicjatywy dzieci, które
chętnie wspieramy i organizujemy. Jedno jest pewne,
nie ma czasu na nudę.

JAK PRACUJEMY NA
OBOZIE ?
Poniżej opiszemy kilka podstawowych zasad jakie
panują na naszych obozach i co je wyróżnia na tle
innych ofert.

STAŁA KADRA

Na nasze wyjazdy zatrudniamy tylko osoby pracujące
z nami w ciągu roku lub współpracujące od
dłuższego czasu w ramach wyjazdów. Nigdy nie
zabieramy instruktorów z ogłoszenia. Uważamy, że
odpowiedni i odpowiedzialni opiekunowie to
podstawa udanego wyjazdu.

PODZIAŁ NA GRUPY

Dzieci dzielone są na grupy pod dwoma głównymi
aspektami. Głównym kryterium jest wiek, staramy się
tak organizować grupy aby dzieci czuły się
komfortowo. Drugim kryterium jest zaawansowanie
w Judo. Dodatkowy podział funkcjonuje na stoku
narciarskim.

ZNANE MIEJSCA

Ośrodki do których jeździmy, są nam znane gdyż
wracamy do tych samych miejsc po raz kolejny lub jeśli
jest to pierwszy obóz w nowym miejscu wcześniej
osobiście sprawdzamy i zapoznajemy się z ośrodkiem

BEZPIECZEŃSTWO

Dbając o bezpieczeństwo naszych podopiecznych,
ośrodek w którym mieszkamy jest zamykany oraz
monitorowany. Instruktorzy są na miejscu 24 godziny
na dobę i pilnują dzieci.

ZAKAZ ELEKTRONIKI !!

Nasze obozy to wyjazdy sportowe. W związku z tym
obowiązuje zakaz posiadania wszelkiej elektroniki (
telefony,tablety, gierki itp...) Czas wyjazdu to doskonała
okazja na "odwyk" od niebieskich ekranów. Dzieci mają
tak dużo zajęć i atrakcji, że nie ma mowy o nudzie.
Dodatkowo brak kontaktu z rodzicami bardzo ułatwia
dzieciom wejście w obóz, koncentracje na zajęciach i
kolegach i koleżankach. Rodzice mogą dowiadywać się
o swoje pociechy poprzez opiekunów, których telefony
zawsze udostępniamy. Taki zabieg bardzo ułatwia
rozłąkę dzieci z rodzicami.

JAK PRACUJEMY NA
OBOZIE ?
Poniżej opiszemy kilka podstawowych zasad jakie
panują na naszych obozach i co je wyróżnia na tle
innych ofert.

LEKI I PIENIĄDZE

Dzieci nie mogą posiadać żadnych lekarstw podczas
obozu. Wszystkie leki podawane na stały lub
doraźnie musimy wcześniej przekazać
organizatorowi. Wraz z lekami dostarczamy
"instrukcję obsługi dziecka" gdzie opisujemy
dawkowanie leków, nietypowe problemy które mogą
pojawić się podczas obozu i wszystkie istotne
informacje dotyczące dziecka.
Tak jak i leków, dzieci nie trzymają przy sobie
pieniędzy. Prosimy przygotować opisane koperty z
wyliczoną kwotą mniej więcej 20 zł na dzień. Prosimy
o rozmienione pieniądze o nominale 10 zł. Ułatwia
nam to wydzielanie dzieciom pieniążków. Pieniądze
będą bezpieczne w depozycie u trenera.
Niewykorzystane pieniądze oczywiście zostają
zwróceone.

BEZPIECZNE PRZEJAZDY
Od lar korzystamy z usług tych samych przewoźników.
Autokary zawsze przed podstawieniem są sprawdzane
przez policję. Siedzenia w autokarach są komfortowe i
bezpieczne ( każdy fotel posiada pasy).

FOTORELACJE

Aby rodzice mogli przeżywać radosne chwile razem ze
swoimi dziećmi każdego dnia wstawiamy na nasz
funpage setki zdjęć, filmików oraz relacji na żywo. W
trakcie jednego turnusu wstawiamy ponad 1000 zdjęć.
Dzięki temu mimo braku telefonicznego kontaktu z
dziećmi mogą Państwo zobaczyć jak spędzamy czas i
czy dzieci mają się dobrze.

GDZIE MIESZKAMY

DOM
WCZASOWY
JĘDROL
DW Jędrol to kompleks, w którym
znajdziemy koło 100 miejsc
noclegowych, jadalnie, stok
narciarski, sale do ćwiczeń,
basen, świetlice a to wszystko na
wyciągnięcie ręki.

Wygodne pokoje od 2 do 5 osób. W
każdym pokoju znajduje się łazienka.
Pokoje są czyste i zadbane.

W ośrodku znajduje się wiele
udogodnień i atrakcji dla dzieci.
Między innymi świetlica wyposażona
w stół do bilarda, piłkarzyki czy stół do
pingponga. Można także korzystać z
krytego basenu, który zawsze
dostarcza dużo zabawy.

Na terenie ośrodka znajdują się dwa
zróżnicowane stoki narciarskie z
orczykami oraz mały orczyk dla
początkujących. Dodatkowo
zmęczone dzieci mogą odpocząć w
karczmie. Przy stoku znajduje się
wypożyczalnia/ przechowalnia oraz
suszarnia sprzętu narciarskiego.

JAK SIĘ ZAPISAĆ ?
Dzieci uczęszczające na zajęcia do klubu zapisu
dokonują u trenera prowadzącego lub poprzez system
sportsmanago, ewentualnie poprzez email. Dzieci nie
trenujące w klubie dokonują zapisu poprzez email.
Potwiedzeniem zapisu jest dokonanie wpłaty zaliczki.
Ilość miejsc na obozie jest ograniczona. Prosimy nie
zwlekaćzbyt długo.

PŁATNOŚCI

Wpłaty na obóz można dokonać gotówkowo u trenerów lub
przelewem na konto klubu. Przypominamy iż tylko wpłata
zaliczki gwarantuje miejsce na obozie.
Istnieje możliwość płatności ratalnych :
zaliczka (bezzwrotna) 500 zł do 15.10.2019
II rata 300 zł do 15.11.2019
III rata 300 zł do 15.01.2019
IV rata 320 zł opcja bez nart lub 580 zł opca z nartami.
Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego w cenie
150 zł za cały wyjazd.

JAK SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ
01

Osobiście na treningach

02

Telefonicznie
509 122 086 - tr Tomek
692 411 177 - tr Piotr

03

Poprzez system sportsmanago

04

Email : klubjudopanda@gmail.com

Obozy Judo Panda
Poronin 2020

