
 

 

BOCHENIEC 28.07-06.08.2021 (10 dni) 

Kolonie odbywają się zgodnie z wymaganiami GIS, MZ i MEN. 

1.Miejsce zakwaterowania O.W. Wierna w Bocheńcu www.wierna.oit.pl.  
    Pokoje 2-3 osobowe z łazienkami. W kompleksie znajdują się sale taneczne, świetlica, stołówka,    
    boiska oraz odkryty basen. 
2. Wiek uczestników dzieci 7-10 lat, juniorzy 11-13 lat, młodzież 14-18 lat 
3. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież bez względu na poziom zaawansowania. Przydział do    
    odpowiedniej grupy tanecznej nastąpi w pierwszym dniu kolonii. 
4. Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (szwedzki stół) 
5. Miejsce oraz godziny przejazdu do i z Bocheńca autokarami klasy LUX w dniu 28.07.2021 i   
     6.08.2021 podany zostanie w późniejszym terminie.   
6. Pełny program kolonijny K-O: zajęcia sportowe i liczne konkursy z nagrodami, animacje teatralne,    
    zajęcia plastyczne, dyskoteki, karaoke, ogniska itp.. 
7. Kolonie przeprowadzone będą zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN. 
8. Zajęcia taneczne w ilości 2-4 godz. dziennie z technik tańca towarzyskiego i nowoczesnego, baletu,   
    street dance, układy choreograficzne do muzyki pop i inne 
9. Zapewniamy ubezpieczenie oraz opiekę kadry instruktorsko - trenerskiej i medycznej 
10. Ew. wycieczki i bilety wstępu wliczone w cenę. 
11. Planowane wycieczki: Centrum Energetyczne Nauki, Zamek w Chęcinach, Jaskinia w Kadzielni,     
       Muzeum zabawek w Kielcach itp. 
12. Realizacja wycieczek będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz  
       bezpieczeństwa dzieci. W zamian realizowany będzie program szkoleniowy.  
13.Prosimy o zabranie strojów do tańca, kąpieli oraz gier sportowych, ręczników kąpielowych i  
      przyborów toaletowych. 

Warunki uczestnictwa 
1.Zgłoszenie mailem do 30 czerwca 2021r. : lider_lublin@op.pl  powinno zawierać: 
    Imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia dziecka, nr szkoły, telefon kontaktowy, potwierdzenie   
    wpłaty   zaliczki 
2. informacja  o koloniach można uzyskać pod numerem telefonu : 603 605 525 lub 667 085 241. 
3.Orginał karty obozowej i podpisane oświadczenia (prosimy pobrać ze strony www.lider.lublin.pl  )   
    należy dostarczyć w dniu wyjazdu. 
4. Dokonanie wpłaty zaliczki na nasze konto w wysokości 390 zł do dnia 30 czerwca 2021 r. 
4. Dokonanie całości wpłaty w ostatecznym terminie do dnia 20 lipca 2021 r. 
6. Całkowity koszt obozu wynosi 1490 złotych. 
 
Wpłaty należy dokonać na konto: 
BPS 33 1930 1695 2500 0575 9365 0001 
Taneczny Klub Sportowy LIDER 
20-854 Lublin, ul. Żywnego 10 
NIP 946 23 09 920                                                                                                            

http://www.wierna.oit.pl/
mailto:lider_lublin@op.pl
http://www.lider.lublin.pl/


 

 

                                                 

 

 

Dlaczego warto z nami jechać? 

 

DOŚWIADCZENIE 
Dzieci i młodzież jeździ z nami na obozy taneczne od 20 lat. Dzięki wieloletniemu 

doświadczeniu jesteśmy w stanie zadbać o każdy szczegół, by uczestnikom naszych wyjazdów 

niczego nie brakowało.  

 

BEZPIECZEŃSTWO 

Wychowawcy to osoby doświadczone, maja doskonały kontakt z podopiecznymi, które 

doskonale wiedzą, jak radzić sobie z dziećmi. Dzieci na naszym obozie znajdują się zatem pod 

dobrą opieką! 



 

 

 

 

 

TANIEC 

Turnus to aż 10 dni wypełnionych tańcem! Zapewniamy najwyższy poziom tańca i skuteczność 

nauki. Tancerze poznają tajniki różnych stylów tańca, a ilość oraz intensywność zajęć 

pozwala im nauczyć się więcej, niż w czasie 3-miesięcznych zajęć stacjonarnych. 

  

DLA KAŻDEGO 

Obóz to najlepszy czas zarówno do doskonalenia swojej techniki, jak i dla początkujących, 

rozpoczęcie przygody z tańcem! Dla dzieci wcześniej nie tańczących zajęcia dostosowane są 

do wieku oraz poziomu zaawansowania uczestników.  

 

 

PROGRAM ZAJĘĆ 
Dla uczestników obozu przygotowaliśmy różnorodne zajęcia – głównie z techniki i 

choreografii tańców towarzyskich oraz nowoczesnych. W uzupełnieniu dzieci poznają tajniki 

innych form tanecznych np. podstawy baletu. 



 

 

 

 

INSTRUKTORZY  

Kadrę stanowią wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy, którzy indywidualnie 

podchodzą do wszystkich uczestników obozu. Po każdych zajęciach udzielają konsultacji. 

 

 

NAUKA SAMODZIELNOŚCI 
Czas spędzony z dala od rodziców to świetny sposób na naukę samodzielności. Dziecko, które 

samo wykonuje wszystkie czynności i podejmuje decyzje, zyskuje poczucie niezależności i 

pewność siebie, Będzie lepiej przygotowane do radzenia sobie w dorosłym życiu. 

 

 

KSZTAŁTOWANIE CHARAKTERU 

Odpowiedzialność, wytrwałość, umiejętność dążenia do celu i działania w grupie – to cechy, 

których uczestnicy obozu uczą się każdego dnia. Uzyskują to poprzez zajecia taneczne oraz w 

czasie wspólnych zabaw i codziennych zajęć. 



 

 

 

NOWE PRZYJAŹNIE 

Dziecko poznaje nowe koleżanki i kolegów, z którymi będzie mogło dzielić pasję i spędzać 

czas na zajęciach, a także poza salą taneczną. 

 

 

ŚRODOWISKO 

Nasz ośrodek położony jest w otoczeniu przepięknego lasu niedaleko jeziora. Bliskość natury 

pozwala uczestnikom obozu odpocząć i wyciszyć się po dniu zajęć tanecznych, a także 

aktywnie spędzić czas wolny. 

 

NIEZWYKŁA PRZYGODA 

Obozy nasze to nie tylko taniec, ale także mnóstwo innych aktywności. W czasie wolnym od 

zajęć tanecznych na dzieci czeka mnóstwo atrakcji – kąpiele w basenie, kino letnie, karaoke, 

podchody, ogniska, dyskoteki, gry sportowe, animacje teatralne, konkursy plastyczne i inne. Z 

nami nie ma miejsca na nudę! 

Obozy taneczne są jak taniec – pełne pasji, radości i energii.  

 


