Tánciskolás tábor felnőtteknek
A Sway Sporttánc Egyesület tánctábort szervez Felnőtt tánciskolásai részére. Csoporttól és
tudásszinttől függetlenül bárki jelentkezhet, a táncórák két csoportban fognak zajlani, melyek
közül ti választhattok: 1. csoport: kezdőbb szint (ezt javasoljuk a
2015 szeptemberében és 2016 februárjában beiratkozott táncosaink részére),
2. csoport: haladóbb szint (azoknak javasoljuk, akik régebb óta tánciskolánk növendékei).
A tánctanulás mellett Balaton-parti pihenés, kikapcsolódás, és jó hangulatú, esti, zenés,
táncos, játékos vetélkedőkkel fűszerezett party várja a jelentkezőket
A jó társaság, jó hangulat, jó zene garantált!

Te se maradj ki egy igazi nyárvégi aktív pihenésből!
A tábor programja: bemelegítő torna, stretching, tartást javító, izomerősítő rugalmasságot
és egyensúlyt fejlesztő gyakorlatok, délelőtt és délután táncóra
Magánóra vételi lehetőség (előzetes egyeztetés alapján)
A táncon kívüli közös programok sora: strandolás, kirándulás, vetélkedők, táncos buli
A tábor helyszíne:
Ezüstpart Hotel ***
Siófok, Liszt Ferenc sétány 4.
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Ezüstpart Hotel 1 km hosszú, privát strandot és
számtalan szabadidős tevékenységet kínál. A
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asztalitenisz várja ingyenesen. A vendégek ingyenesen vehetik igénybe a szaunát és a
pezsgőfürdőt. Tenisz, minigolf, biliárd és bowling felár ellenében áll rendelkezésre.

A tó körüli kerékpárút közvetlenül a szálloda mellett halad el. A Palace diszkó a közelben
található, a régió legnagyobb kalandparkja, a Zamárdi Kalandpark pedig 5 km-re fekszik.
A nyilvános helyiségekben ingyenes Wi-Fi biztosított. A helyszínen privát parkolási lehetőség
biztosított. A táncoktatások és foglalkozások a hotelen belül, 400 m2-es parkettás,
légkondicionált teremben zajlanak.
Elhelyezés: 2-3 ágyas szobákban.
A szálloda szobái saját fürdőszobával, erkéllyel és
kábel-TV-vel rendelkeznek.
Étkezés: Félpanzió, svédasztalos reggeli és vacsora,
melyet a tábor ára tartalmaz.
A tábor időpontja: Augusztus 25-28. (csütörtök-vasárnap), 4 nap/3 éjszaka
A tábor díja:
39.500 Ft/fő, mely tartalmazza a szállást (az idegenforgalmi adóval együtt), a félpanziós
étkezéseket, az oktatás díját és a terembérletet
(Az utazás költségét mindenki saját maga fedezi, a hotel mindössze 500 méterre fekszik a
helyi vasútállomástól, az M7-es autópálya legközelebbi lehajtója pedig 4,5 km-re található.)
Korlátozott számban lehetőség van gyermekek elhelyezésére is előzetes egyeztetés alapján!
Jelentkezési határidő:
Június 12. vasárnap, 19.500 Ft előleg befizetésével, a fennmaradó összeget (20.000 Ft) az
érkezés napján rendezzük!
Minimum létszám: 20 fő, ennél kevesebb jelentkező esetén a tábor nem kerül megrendezésre!
Maximum létszám: 30 fő, az e létszám feletti jelentkezéseket sajnos nem tudjuk fogadni.

További információk:
Telefonon: 06 20 458 1541;
06 20 355 7294
E-mailben: swayste@gmail.com
Honlapunk címe:
www.swayste.hu

Nagyon sok szeretettel várunk Téged is!
Mariann & Zoli

