LETNI OBÓZ TANECZNO - SPORTOWY OSSA ’2020
Po Wielkim Sukcesie organizacyjnym Letniego zgrupowania w latach 2018 i 2019
zapraszamy na niesamowite wydarzenie, jakim jest Letni obóz taneczno - sportowy OSSA'2020.
100% ocen bardzo dobrych lub celujących, które otrzymaliśmy w ankietach to najlepsza wizytówka
naszej pracy i podejścia do przygotowania kolejnego zgrupowania w tym roku.
Przed Tobą 13 szalonych dni, podczas których wytańczysz się ile chcesz, wrzucisz na luz i odpoczniesz, spędzisz
aktywnie czas na konkursach i zabawach, zamieszkasz w fajnych pokojach, odpoczniesz na basenie wewnętrznym
i specjalnie przygotowanej plaży, a na koniec zatańczysz na Koncercie odbywającym się w tej samej sali co
grudniowe Mistrzostwa Świata w Tańcu Nowoczesnym! Moc atrakcji przed nami! Gwarantujemy, że Twój
Instagram, Facebook i Snapchat rozgrzeje się do czerwoności po wstawieniu zdjęć i filmików, które od nas
otrzymasz.

GOTOWY? ZACZYNAMY
GDZIE: Hotel OSSA**** Congress & SPA, Ossa 1
Hotel Ossa**** położony jest w otulinie Puszczy Pilickiej. Zachwycić nas może nie tylko piękno krajobrazów
okolicznych łąk i lasów (dzięki czemu czystość powietrza jest niepowtarzalna), ale również ciekawa okolica
obfitująca w wiele niespodzianek przyrodniczych i architektonicznych. To dlatego Hotel OSSA**** stał się
głównym centrum tańca nowoczesnego zarówno dla obozów, jak i zawodów mistrzowskich. Znakomite
położenie, uśmiechnięty personel, dobra kuchnia, extra sale treningowe - to wszystko powoduje, że coraz więcej
tancerzy korzysta z tego super obiektu.
KIEDY: 10-22.08.2020
KTO: Aktywni tancerze Akademii Tańca RELIESE, zaprzyjaźnione szkoły taneczne, profesjonalna kadra
wychowawcza, międzynarodowa kadra trenerska.

CO BĘDZIEMY TAŃCZYĆ?
Jazz dance & modern, taniec musicalowy, technika wyrazu scenicznego (zajęcia aktorskie), podstawy tańca
klasycznego i AKROBATYKA. Dla fanów stylu disco dance nasi trenerzy mają coś specjalnego. Poziom i natężenie
zajęć dostosowane do poziomu i umiejętności tancerzy, ich wieku i chęci.

CO POZA TAŃCEM?
Hotel OSSA**** ma przygotowaną specjalną strefę dla dzieci - miasteczko OSSA KIDS. Dzieci znajdą tutaj moc
atrakcji. Wiemy, że dzieci kochają robienie zamków na piasku i szaleństwa w wodzie. Na naszym obozie w pełni
mogą z tego korzystać, a kiedy zapragną czegoś bardziej szalonego, mamy dla nich plażowy plac zabaw,
dmuchany zamek i zjeżdżalnie. Mało? Idziemy dalej! :-)
 boiska do siatkówki i piłki
 wieczorne konkursy i zabawy, które znasz z ekranu: Mini Playback Show, Taniec z Gwiazdami, Mam Talent
oraz dyskoteki, ognisko i wiele innych tematycznych wieczorów, które pozostaną w Waszych wspomnieniach
(i Instagramach) na zawsze!

CO NOWEGO DLA TANCERZY ZAAWANSOWANYCH?
Dla grup wyczynowych program dostosowany do wydolności tancerzy, jednak pamiętać będziemy również o
Waszej regeneracji w wodzie i na świeżym powietrzu. Waszą wiedzę na najwyższym poziomie poszerzać będą
najlepsi Pedagodzy Akademii Tańca RELIESE - Ci, co są z nami zawsze. Jak co roku zapewnimy Wam nowych
trenerów z całego świata, którzy wycisną z Was siódme poty. Nazwiska będą się sukcesywnie pojawiały na naszej
stronie internetowej.

OPŁATY
Dostosowane do prestiżu, komfortu i programu jednak zapewniamy, że rozsądne i jedne z niższych w Polsce
biorąc pod uwagę miejsce, jakość, atrakcje i kadrę. Ceny znajdziesz w dokumencie „Deklaracja udziału” oraz na
stronie internetowej www.reliese.pl/obozy/
PROMOCJE!
A może chcesz skorzystać z niższej ceny? Jest i taka możliwość. JAK? Zachęć do wyjazdu z nami swoją
koleżankę/kolegę, którzy nie tańczą w naszej Akademii, wyjazd każdej osoby nie związanej z Akademią to 10% zł
zniżki dla Ciebie.
CO W CENIE?
 autokarowy przejazd z ustalonych miejsc i powrót
 12 noclegów (13 dni) w pokojach 2/3 osobowych Hotelu OSSA**** Congress & SPA
 śniadania, obiady i kolacje serwowane w restauracjach Hotelu OSSA****
 w pełni wykwalifikowana opieka pedagogiczna zgodnie z wytycznymi KOiW - międzynarodowa Kadra
Trenerska
 materiał zdjęciowy z obozu i film poobozowy
 podstawowe lekarstwa na stłuczenia, przeziębienia, bóle i przemęczenie -dostęp do strefy Wellness, OSSA
Kids Zonę, sal treningowych, sal rekreacyjnych
 dodatkowe ubezpieczenie NNW -gadgety klubowe i konkursowe nagrody
 profesjonalny Koncert Finałowy w ostatnim dniu zgrupowania.
Podczas naszych Koncertów występowali między innymi ROXANA WĘGIEL – zwyciężczyni 1 edycji The Voice of
Kids oraz dziecięcej EUROWIZJI oraz MICHAEL DAMESKI – amerykańska gwiazda taneczna, której finałowy show
w programie World of Dance oglądało przed telewizorami dwieście milionów sympatyków tańca!
Kto w tym roku?
A to na razie jest niespodzianka, choć możesz być pewien, że szykujemy kolejną wielką atrakcję, o której będziesz
głośno opowiadać po wakacjach w szkole! UWAGA! Wstęp na Koncert dla Rodziców nieodpłatny, a na tancerzy
czekać będą niespodzianki.
Nie czekaj, weź od swojego instruktora deklarację lub wypełnij ją na stronie www.reliese.pl/obozy. Tam tez
możesz obejrzeć nasze filmy i zdjęcia z poprzednich obozów. Zapisz się już dziś i skorzystaj z najniższej ceny, która
obowiązuje tylko do dnia 20 marca 2020 roku.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

