Drodzy Rodzice !!!
Drodzy Uczniowie !!!

Serdecznie zapraszamy do udziału
w
„Letniej Szkole YAMAHY”
SPORT & MUSIC
Organizatorem obozu jest Szkoła Muzyczna YAMAHA w Pile
oraz Extremeplanet -Szkoła Sportów Ekstremalnych.
TERMIN: 28 lipca do 4 sierpnia 2012 r.
WIEK UCZESTNIKOW: 7 – 18 lat
MIEJSCE POBYTU: Kamienica k/Wągrowca
Kamienica k/Wągrowca to mała wioska nad słynnym jeziorem Kaliszańskim z lazurową wodą
i piaszczystym dnem o rozległej płyciźnie. Wokół Kamienicy oraz jeziora prowadzi kilka dróg
rowerowych i turystycznych, którymi można zwiedzić cały region, na którym można spotkać kilka
atrakcji historycznych (szlak Cystersów), wiele kościółków i klasztorów, największą liczbę
wiatraków prądotwórczych w Polsce, nowoczesny wyciąg do nart wodnych w Margoninie, rozległe
pola i lasy oraz rzeki, które się krzyżują w Wągrowcu.
ZAKWATEROWANIE:
Miejsce naszego wypoczynku to baza Sportów wodnych „Surfer’s Village”w Kamienicy
k/Wągrowca oferująca mnóstwo atrakcji podczas całego pobytu. Baza Surfer’s Village to kompleks
domków drewnianych (letniskowych) z pełnym węzłem sanitarnym, 2 sypialniami na piętrze oraz
pokojem dziennym z aneksem kuchennym i łazienką na parterze.

Na przestronnym terenie w całości ogrodzonym znajdują się miejsca przystosowane
do prowadzenia zajęć, wypoczynku, gier i zabaw (boisko, kort), ognisko.
Ośrodek jest w pełni wyposażony w sprzęt i akcesoria niezbędne do bezpiecznego uprawiania
sportów wodnych i spełnia wszelkie wymogi i standardy nowoczesnego obiektu rekreacyjnowypoczynkowego. Cały obiekt pozostaje do dyspozycji uczestników „Letniej Szkoły”.

WYŻYWIENIE: Wyżywienie obejmuje 3 posiłki dziennie: śniadania w formie stołu szwedzkiego
z jednym ciepłym daniem, obiady dwudaniowe, podwieczorek w formie małej przekąski,
oraz kolacje również w formie stołu szwedzkiego z jednym ciepłym daniem
(w dniu przyjazdu obiad i kolacja, w dniu wyjazdu śniadanie).

ZAJĘCIA MUZYCZNE:
Program zajęć muzycznych to codzienne lekcje gry na wybranym przez uczestnika instrumencie:
klawisze, gitara, perkusja, zajęcia z wokalu w trakcie których uczestnicy oprócz doskonalenia
warsztatu poznają tajniki harmonii i aranżacji muzycznej.
ZAJĘCIA SPORTOWE:
Program zajęć obejmuje codzienny kurs utrzymania się na desce – surfing, kurs windsurfingu –

pływanie na desce z żaglem, kurs nurkowania, pływanie żaglówką typu OMEGA.
Zajęcia prowadzić będą nauczyciele Szkoły Muzycznej YAMAHA i profesjonalni trenerzy,
a zorganizowane będą tak, aby dały uczestnikom radość ze wspólnie spędzonego czasu i zawsze
przypominały o tym, że są na wakacjach.
Poza miłą nauką przewidujemy takie atrakcje jak wieczorne muzykowanie, gry i zabawy muzyczne
i sprawnościowe oraz konkursy.
CENA OBEJMUJE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zakwaterowanie (7 noclegów)
wyżywienie wg programu (7 x śniadań, 7 x obiadów, 7 x kolacji)
ubezpieczenie
indywidualne zajęcia muzyczne – codziennie
grupowe zajęcia muzyczne - codziennie
kurs surfingu – codziennie
kurs windsurfingu – codziennie
nurkowanie – codziennie (dla chętnych)
nauka żeglowania - codziennie (dla chętnych)
imprezy dodatkowe, takie jak : grill, ognisko, karaoke, gry i zabawy, wspinaczka skałkowa,
strzelectwo (łuki, proce, wiatrówki), batuty akrobatyczne, pływanie łodziami KANU,
wyprawy rowerowe, tenis ziemny, ...
Nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będzie kierownik wycieczki, trenerzy oraz nauczyciele
Szkoły Muzycznej YAMAHA czyli doświadczona kadra pedagogiczna i trenerska,
co gwarantuje bezpieczne i niepowtarzalne przeżycia.
Praca z dziećmi i młodzieżą to nasza specjalność i pasja więc jeżeli szukasz udanych,
i podniecających przygód wakacyjnych to wiemy jak to zrobić.
Zgłoszenia oraz jakiekolwiek pytania prosimy zgłaszać w sekretariacie Szkoły
Muzycznej YAMAHA w Pile osobiście lub mailowo na adres:
pila@yamahaszkola.pl

do 18 czerwca 2012 r.

