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Piłkarski Obóz
Rodzinny 2017
27.01.2017 – 05.02.2017
(Dla wszystkich chętnych, bez względu na przynależność klubową )

Zapewniamy:
 7 noclegów w hotelu Royal Star 4 * w
Lloret de Mar
 Wyżywienie 3 posiłki dziennie w formie
bufetu szwedzkiego
 2 treningi dziennie z wykwalifikowanymi
trenerami na naturalnej murawie
 Treningi na plaży
 Sparing i z hiszpańskimi drużynami
 Poranną gimnastykę / Fitness dla rodziców
 Atrakcyjny program obozu , pamiątka dla
każdego uczestnika
 Przejazd komfortowym autokarem
 Ubezpieczenie NNW, OC
 Opiekę medyczną 24h
 Opiekę polskiego rezydenta
 Wycieczkę do Barcelony - zwiedzanie
najsłynniejszych zabytków

Cena – 1690 zł

WARTA GORZÓW FOOTBALL CAMP
27.01.2017-05.02.2017
Zimowy Camp Piłkarski w Hiszpanii dla wszystkich chętnych w
kraju
Miejsce:
Hiszpania, wybrzeże Costa Brava. Miejscowość Lloret de Mar
Najbardziej popularna i najmodniejsza miejscowość na wybrzeżu Costa Brava.
Wspaniałe plaże, krystalicznie czyste morze, zalesione zatoczki, wysokie klify,
zapewniają odpoczynek na najwyższym poziomie.

Zakwaterowanie:
Gwarantujemy 7 noclegów w nowoczesnym i sprawdzonym hotelu Royal Star 4 * w
Lloret de Mar na wybrzeżu Costa Brava. Wyśmienite i bogate 3 posiłki dziennie w
formie bufetu szwedzkiego pozwolą nabrać energii na kolejny emocjonujący dzień.
Samopoczucie w hotelach poprawią wieczorne dyskoteki oraz animacje dla dzieci i
młodzieży. Zdrowy klimat i górskie krajobrazy sprawiają, że każdy znajdzie cos dla
siebie, niezależnie od wieku, możliwości sportowych czy przynależności klubowej.

Całodniowa wycieczka do Barcelony w cenie pobytu
W programie najciekawsze zabytki, światowej klasy:







Plaza Cataluna oraz jedyna w swoim rodzaju ulica La Rambla
Barri Gotic ( dzielnica gotycka ) z Katedrą św. Eulalii i Pałacem Królewskim
Plac Hiszpański
Port Vel
Sagrada Familia
Stadion Camp Nou

Opieka polskiego rezydenta
Podczas całego pobytu w Hiszpanii, również podczas wycieczki do Barcelony, rezydent
jest zawsze do dyspozycji i rozwiązuje wszystkie napotkane problemy.

Transport
Przejazd komfortowym klimatyzowanym autokarem z barem, dvd, wc

Zaplecze sportowe








14 naturalnych boisk w jednym miejscu
Codziennie 2 treningi po 1,5 h
Każda grupa odbędzie sparing z hiszpańskimi zespołami
Dodatkowo treningi na plaży
Woda na wszystkich treningach
Podczas treningów szereg dodatkowych niespodzianek
Aktywność dla rodziców w formie gimnastyki/ fitness

Cena
Dla zawodników Warty Gorzów bądź innego klubu - 1690 zł
Dla rodziców – 1690 zł

Uwagi:
Napoje do obiadów i kolacji, płatne we własnym zakresie, prócz wody
Taksa klimatyczna dodatkowo płatna 1euro/ osoby / dzień – powyżej 16 roku życia
Wejście na Stadion Camp Nou dodatkowo płatne 19-23 euro
Wymagany ważny dokument tożsamości – dowód osobisty bądź paszport
Wymagana darmowa europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego

Aby wziąć udział w obozie należy:
1. Wysłać maila ze zgłoszeniem na adres mailowy : m.labiak@bkturismo.com
Mail powinien zawierać następujące informacje: Imię i nazwisko uczestnika, datę
urodzenia, telefon kontaktowy, oraz tytuł COSTA BRAVA
2. Dokonać płatności (1690 zł) na podane konto:
Nr konta: 70 1750 0012 0000 0000 2855 6128
Płatność możliwa jest w II ratach:
500 zł – do dnia 28 października 2016- zaliczka
1190 zł – do dnia 26 grudnia 2016
W tytule przelewu należy wpisać : „Imię i nazwisko uczestnika – Costa Brava”







Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc tylko wplata zaliczki 500 zł gwarantuje
miejsce na liście
Brak wymaganych wpłat w terminie powoduje automatyczne skreślenie z listy
uczestników obozu
W przypadku rezygnacji z obozu zaliczka ulega przepadkowi
Przy rezygnacji z obozu w terminie do 14 dni przed wyjazdem zwrotowi podlega
70 % pozostałych kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa zawodnika w
obozie
Przy rezygnacji z obozu w terminie do 7 dni przed wyjazdem zwrotowi podlega
50 % pozostałych kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa zawodnika w
obozie
Rezygnacja uczestnika z obozu może nastąpić jedynie pisemnie lub mailowo
Dane do przelewu:
Warta Gorzów
ul. Mickiewicza 37
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 5993126877
Nr konta: 70 1750 0012 0000 0000 2855 6128
Telefon kontaktowy: 731 100 160 / 731 992 325
Mail: m.labiak@bkturismo.com

Spotkanie organizacyjne 11 października 2016
godzina 19:00 w Sali Konferencyjnej w budynku
Warty Gorzów ul. Mickiewicza 37

