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Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych Marszałka Województwa Lubuskiego nr 8/2016 (Organizator Turystyki)

OFERTA OBOZU MUZYCZNEGO - ZAKOPANE– PORONIN, W TERMINIE OD 9 – 19 LIPCA 2017 R.
Opis oferty:
Obóz muzyczny odbędzie się w rodzinnym pensjonacie „Orle Gniazdo” usytuowanym w malowniczej miejscowości Poronin koło Zakopanego. Znajduje się on w
spokojnej okolicy pośród łąk i lasów. Z pensjonatu rozpościera się cudowny widok na tatry. Piękna panorama, wspaniałe górskie powietrze oraz niepowtarzalny klimat
ośrodka sprawiają, że miejsce to znakomicie nadaje się do wypoczynku.

Wiek uczestników:
Tegoroczny obóz to oferta przygotowana zarówno dla dzieci, jak i młodzieży.
Muzyczna Grupa Dziecięca – dzieci w wieku od 7 do 11 lat.
Muzyczna Grupa Młodzieżowa – młodzież w wieku od 12 do 18 lat, w tym osoby, które w 2017 roku (przed rozpoczęciem obozu) skończą 18 lat.

Transport:
Przejazd klimatyzowanym autokarem.
Wyjazd – 09.07.2017, godz. 8.00, parking przy CRS
Powrót – 19.07.2017, około godz. 18.00, parking przy CRS

Pensjonat:
Pensjonat dysponuje 100 miejscami noclegowymi w pokojach 2, 3, 4 i 5 osobowych o podwyższonym standardzie. Wszystkie pokoje posiadają łazienki (WC, prysznic)
oraz wyposażone są w TV i bezprzewodowy dostęp do internetu. Dodatkowo na terenie obiektu znajduje się parking, plac zabaw, boiska do gry w piłkę nożną,
siatkówkę oraz koszykówkę ,mały basen zewnętrzny, dwie sale prób, stół do ping ponga, piłkarzyki, bilard, altana grillowa.

Wyżywienie :
Pensjonat oferuje pełne wyżywienie składające się ze śniadań, obiadów z podwieczorkiem oraz kolacji.

Ubezpieczenie:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych Organizator Turystyki posiada gwarancję ubezpieczeniową o numerze GT 291/2016 z
dnia 10.10.2016 roku, wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62. Beneficjentem
tej gwarancji jest Marszałek Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Ubezpieczenie NNW:
Cena obozu zawiera ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy z uczestników objęty zostanie ubezpieczeniem w Towarzystwie Europa SA .
Ubezpieczenie - NNW Polska Standard - NWU 10.000 PLN, NWS 6.000 PLN

Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w obozie muzycznym (informacja):
Na rynku usług ubezpieczeniowych oferowana jest usługa ubezpieczeniowa, w postaci ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.
Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w ofertach towarzystw ubezpieczeniowych - oferujących takie ubezpieczenie.

Zajęcia muzyczne/podział na grupy:
Każdy z uczestników będzie miał możliwość uczestnictwa w codziennych zajęciach muzycznych.
Uczestnicy grup dziecięcych będą uczestniczyli w zajęciach zespołowych mając okazję grać na różnych instrumentach, śpiewać, poznać szeroki repertuar muzyczny.
Zajęcia obejmować będą grę na keyboardzie, gitarze klasycznej, gitarze elektrycznej, gitarze basowej, perkusji oraz śpiew.
Uczestnicy grup młodzieżowych już przed wyjazdem dokonują wyboru spośród dwóch propozycji:
Grupa Wokalna - codzienne zajęcia ze śpiewu
- praca na scenie i z mikrofonem
- zespół wokalny
- historia największych wokalistów oraz wokalistek

Grupa Instrumentalna – keyboard, gitara klasyczna, gitara elektryczna, gitara basowa, perkusja. Propozycja idealna dla miłośników
zespołowego grania oraz fanów takich gatunków muzycznych jak rock, pop, jazz.
- codzienne zajęcia zespołowe
- praca na scenie
- historia największych zespołów
- poznanie szerokiego repertuaru muzycznego
- tworzenie własnych utworów

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli ze Szkoły Muzycznej YAMAHA w Zielonej Górze.

Dodatkowe atrakcje – wycieczki:
Tegoroczny obóz obfitował będzie nie tylko w atrakcje muzyczne ale również w wiele niezapomnianych wycieczek. Czekają nas :











wycieczka nad Morskie Oko
wycieczka do Doliny Kościeliskiej połączona z wizytą w Jaskini Mroźnej
wycieczka wraz z wyjazdem wyciągiem na słynną skocznie narciarską Wielka Krokiew
wycieczka do parku wodnego Termy Bania w Bukowinie Tatrzańskiej
wycieczka do parku linowego Złota Grań na Gubałówce
wycieczki do Zakopanego
ognisko oraz wieczór z kapelą góralską
dyskoteki, karaoke
gry i zabawy sportowe
całe mnóstwo dodatkowych atrakcji

Termin obozu:
9 – 19 lipiec 2017

Cena uczestnictwa w obozie:
1699 zł. – dla uczniów Szkoły Muzycznej YAMAHA w Zielonej Górze
1799 zł. – dla wszystkich osób spoza Szkoły Muzycznej YAMAHA

Zasady płatności ceny:


wpłata zaliczki w wysokości 30% ceny w terminie 14 dni od zawarcia umowy,



pozostałe 70% ceny płatne w terminie do dnia 30 dni od dnia zawarcia umowy, dokładny termin zostanie ustalony w umowie.

Cena uczestnictwa w obozie obejmuje:










zakwaterowanie - 10 noclegów
pełne wyżywienie
transport autokarem
taksa klimatyczna
codzienne zajęcia muzyczne
wszystkie wycieczki oraz bilety wstępów
wszystkie imprezy dodatkowe (grill, ognisko, dyskoteka itp.)
ubezpieczenie TU Europa
licencjonowany przewodnik górski w Tatry

Informacja o możliwości ewentualnego odwołania obozu muzycznego:
Jeżeli liczba uczestników zgłoszonych do udziału w obozie muzycznym nie przekroczy: 40 osób, Organizator Turystyki zastrzega sobie prawo do odwołania obozu
muzycznego. Odwołanie może nastąpić najpóźniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia obozu muzycznego. Przedstawiciele ustawowi uczestników zostaną pisemnie
poinformowany
o
odwołaniu
w
terminie
7
dni
od
dnia
podjęcia
takiej
decyzji
przez
Organizatora
Turystyki.
Z powodu odwołania obozu muzycznego nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

Opieka nad uczestnikami obozu muzycznego:
Nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będzie kierownik, wychowawcy oraz instruktorzy obozowi.
Ja niżej podpisany potwierdzam fakt zapoznania się z ofertą imprezy turystycznej.

……………………………………………………………………………………………………………………….
data i czytelny podpis przedstawicieli ustawowych

