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''Obozy są świetnie zorganizowane, treningi mamy z
najlepszymi tancerzami z całej Polski i nie ma czasu na nudę.''
- Ola, 14 lat

"Obozy super, najlepsza kadra, instruktorzy z wielkim
doświadczeniem, wszyscy pozytywni, pełni energii radości i
uśmiechu. Podczas obozów bardzo aktywnie spędzamy czas
co jest super bo nigdy nam się nie nudzi i co roku chce się
tam wracać." - Iza, 14 lat

"Na obozie córka poznaje nowych ciekawych trenerów i różne
rodzaje tańca. Wraca do domu szczęśliwa i zadowolona z
nowymi umiejętnościami. Najlepszym wyznacznikiem jej
opinii o obozie dla mnie jest to ,ze mowi, ze obóz jest za krotki
i co roku chce jeździć znowu. Goraco polecam." - mama Julki

"Jestem bardzo szczęśliwa gdy corka po powrocie opowiada
jak super bylo i podspiewuje hymn wyjazdu. Obozowe
zwyczaje baaardzo uczą. Ciesze sie ze miala takich trenerów.
Zabawa ale też treningi. No i ja mam chwilę dla siebie." -
mama Natalki

Nasze obozy to nie tylko doskonała zabawa. Podczas campu
staramy się zagwarantować naszym podopiecznym rozwój

taneczny oraz dobrą zabawę.
Jesteśmy organizatorami obozów od 10 lat. 

Udział wzięło ponad 1500 zadowolonych obozowiczów.
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NASZA FILOZOFIA?

Stała kadra
Na nasze obozy zatrudniamy tylko osoby współpracujące

z nami w ciągu roku lub od dłuższego czasu.
Odpowiedzialna i zgrana karda to podstawa. 

 
Podział na grupy

Dzieci są podzielone na grupy ze względu na wiek oraz na
poziom zaawansowania 

 
Znane miejsca

Ośrodki do których jeżdzimy są nam znane, ponieważ
wracamy do tych samych miejsc. Jeśli jest to pierwszy
pobyt, ośrodek jest przez nas wcześniej sprawdzany

 
 Bezpieczeństwo

Ośrodek jest monitorowany, a nasi opiekunowie są na
miejscu 24h/dobę.

 
Zakaz elektorniki

Nasze obozy to wyjazdy sportowe. Panuje zakaz
zabierania ze sobą telefonów, tabletów itp. Dzieci mają
dużo atrakcji i mogą na chwilę odpocząć od elektroniki.

Dodatkowym atutem braku kontaktu z mediami
 oraz rodzicami jest to, że dziecku łatwiej dostosować się
do życia obozowego, zawierania nowych znajomości oraz

poprawia koncentrację na treningach. Rodzice mogą
kontaktować się z opiekunami lub dziećmi przez telefony

opiekunów. 
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GDZIE SPIMY?

GWAREK – CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU NA
MAZURACH

 
Gwarek położony jest w sercu Mazur, w malowniczej

miejscowości Piękna Góra, oddalonej o 3 km od Giżycka. 
Sąsiedztwo lasu, plaża z bezpośrednim dostępem do jeziora

Tajty oraz piękne widoki tworzą niepowtarzalną atmosferę tego
miejsca, która sprzyja aktywnemu wypoczynkowi.

 
W ośrodku znajdują się pokoje 2-6 osobowe - każdy z prywatną

toaletą. 
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SZKOLENIE

SUMMER DANCE CAMP to przede wszystkim intensywny
czas na szkoleniu umiejętności tanecznych.

Uczestnicy szlifują techniki taneczne STREET DANCE takie
jak: HIP-HOP, LOOCKING, POPPING, WAACKING,

FLOORWOR, MIKROBATYKA, BREAK DANCE.
 

Treningi taneczne prowadzi wykwalifikowana kadra, czołowi
tancerze polskiej sceny tanecznej. Co roku zapraszamy

nowych instruktorów aby uczestnicy poznawali nowe style
taneczne.

 
Treningi akrobatyki to doskonały trening ogólnorozwojowy.
Podczas treningów poprawiamy gibkość, siłę i dynamikę. 
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ATRAKCJE

- grafitti
- kajaki
- ognisko
- warsztaty z
  PIERWSZEJ POMOCY
- paintball
- giga twister
- kąpiele w jeziorze
- wieczorne kino
- bitwy taneczne
- malowanie buziek
- dyskoteka na plaży
- festiwal kolorów holi
 - mini playback show
- gry i zabawy 
  na powietrzu
- profesjonalny projekt 
   taneczny 
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Termin
28.07-06.08.2022r.

 
Miejsce

Gwarek -Piękna Góra  
https://www.gwarek-mazury.pl/

 
Wyżywienie

3 posiłki dziennie
W przypadku dzieci z alergiami pokarmowymi

wystarczy wpisać informację w karcie obozowej, 
a będzie przygotowana specjalna dieta. 

 
Dojazd

autokarem z firmą PIENIO BUS,
 zbiórka ul. Powstańców Śląskich 124, 

powrót w to samo miejsce. 

W SKROCIE
I
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JAK SIE ZAPISAC? 

Zapisy
Zgłoszenie chęci uczestnictwa w obozie prosimy

zgłaszać na adres email: 
kontakt@soulbase.pl

 
Wpłata zaliczki - gwarancją miejsca
08 1090 1694 0000 0001 3358 3859

W tytule: Imię i nazwisko dziecka - SDC
 

Całkowity koszt obozu
2199zł

 
Zaliczka - 199zł (bezzwrotna) do 30.02.2022r.

I rata - 500zł do 30.03.2022r.
II rata - 500zł do 30.04.2022r.

III - 500zł 30.05.2022r.
IV rata 500zł do 30.06.2022r.

 
Promocja

przy wpłacie zaliczki do 30 listopada koszt obozu
1999zł 

 
Dokumenty 

do pobrania dostępne 
na naszej stronie www.soulbase.pl
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KONTAKT 

W razie pytań, prosimy o kontakt.
Chętnie odpowiemy, doradzimy.

 
www.soulbase.pl

 
+48 516 919 812

 
kontakt@soulbase.pl

 
 

 


