
Family Camp 
w Zakopanem 

4 dni wypełnione aktywnością
po brzegi dla rodziców i dzieci 

pełne wyżywienie 
wykwalifikowana kadra

 

4.06 - 7.06 

CENA:
od 550 zł



MIEJSCE:
Willa Basienka usytuowana jest w rekreacyjnej części Zakopanego, na zalesionej działce, pomiędzy

kompleksem narciarskim Nosal i kolejką na Kasprowy Wierch. Willa Basieńka proponuje 30 pokoi 1,2,3
osobowych, pokoje typu studio – wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym i RTV. Ponadto do dyspozycji

Gości jest sala kominkowa, bezpłatny Internet bezprzewodowy, bilard, tenis stołowy, grill, plac zabaw dla
dzieci i siłownię na świeżym powietrzu, oraz sale gimnastyczną, Obiekt posiada bezpieczny i bezpłatny

parking dla aut osobowych

OPIS CAMPU:
Wyjazd przeznaczony dla rodzin z dziećmi lubiących aktywnie spędzać czas :)

 
Twoja rodzina nie lubi się nudzić? Siedzieć cały weekend przed TV? Zapraszamy na

FAMILY CAMP!
Kiedy Ty trenujesz z wykwalifikowanym trenerem, Twoje dziecko spędza czas na

zabawach w Sportowym Przedszkolu.
Wieczorami spędzisz cudowny czas przy ognisku bądź na masażu w strefie SPA,

aby odpocząć po dniu pełnym sportowych wrażeń ;).
 



KADRA:

KAROLINA I JACEK 
 

Założyciele szkoły pływania MOVE CAMP. Od najmłodszych lat
związani ze sportem i z tej czystej pasji i zamiłowania do ruchu

postanowili zarazić tym innych.
Dzieci ich uwielbiają. dorośli ponoć też ;) 

 
Trenerzy personalni, pływania, snowboardu, narciarstwa i

windsurfingu - to mówi samo za siebie!
 
 
 

MICHAŁ I TOMEK 
 

Michał i Tomek -  wykwalifikowani trenerzy z uprawnieniami do
pracy z dziećmi, posiadających wieloletnie doświadczenie - są

założycielami SPORTOWEGO PRZEDSZKOLA.
 

Sportowe Przedszkole - jest formą dodatkowych zajęć
ogólnorozwojowych z elementami korektywy i gier

zespołowych, które mają za zadanie zwiększenie aktywizacji
ruchowej dzieci podczas pobytu w przedszkolu, gdzie nauka

idzie w parze z zabawą.
 
 
 



KADRA:

RAFAŁ
 

Rafał od najmłodszych lat związany ze sportem i lekkoatletyka.
W młodości trenował biegi sprinterskie, a od 8 lat bieganie
traktuje jako pasje i przyjemne spędzanie czasu. W wolnych

chwilach od pracy zawodowej poświęca swoj czas na
trenowanie amatorów i zaszczepia pasje do sportu w młodych

ludziach. Człowiek uśmiechnięty i pozytywnie nakręcony do
działania. Członek drużyny ASICSFrontRunner Poland.

 

MARTYNA
 

Trenerka personalna, specjalistka od zajęć grupowych, Miss
Fitness Polski, 2ga Vice Miss Świata. Reasumując w dwóch

słowach Martynę - kobieta PETARDA!
 



PROGRAM: 

ROZRUSZAJMY SIĘ RAZEM! - czyli rodzinne 20 minutowe aktywne
porankI
KINO PLENEROWE
WSPÓLNE WIECZORNE GRILLOWANIE
RODZINNY TURNIEJ

 

 W programie wiele atrakcji sportowych
zarówno dla Ciebie jak i Twojego dziecka: 

RODZICE: 
TRENING SIŁOWY
TRENING BIEGOWY
ZDROWY KRĘGOSŁUP
MOBILITY
TRENING CORE

DZIECI: 
ZAJĘCIA OBJĘTE PROGRAMEM SPORTOWEGO PRZEDSZKOLA
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
BITWA ŁUCZNIKÓW 
BUBBLE FOOTBALL 



CENA ZAWIERA: 
nocleg w pensjonacie BASIEŃKA w Zakopanem (3 dni)
wyżywienie FB (śniadanie, obiad, kolacja)
napoje do posiłków
wszystkie atrakcje objęte programem
ubiezpieczenie NNW
opiekę kadry wychowawczej oraz trenerskiej
gadźet pamiątkowy

CENA NIE ZAWIERA: 

dojazdu
wydatków związanych z dodatkowymi atrakcjami

CENA : 
OSOBA DOROSŁA: 800 ZŁ
DZIECKO: 3 - 10 LAT: 550 ZŁ

*PROGRAM OBJĘTY JEST ATRAKCJAMI DLA DZIECI OD 3 - GO ROKU ŻYCIA 



PŁATNOŚĆ: 
300 zł płatne 3 dni od dokonania rezerwacji
pozostała kwota do 20.05.2021 

 
 

FUNDACJA MOVE CAMP, z siedzibą WARSZAWA 
01-840, al. WŁADYSŁAWA REYMONTA 19/41

Nr konta: 85 1140 2004 0000 3802 7807 8041

DANE DO
PRZELEWU:

tytułem: "Family Camp - majówka - imię i nazwisko uczestnika"

szczegółowe informacje:
Karolina: 509 469 108

obozymovecamp@gmail.com


