
SŁOWACJA SLANICKA 
OSADA Pensjonat Slanica

obóz młodzieżowy – 12-18 lat
Slanicka Osada to teren rekreacyjny znajdujący się w leśnym otoczeniu gór 
Magury Orawskiej, która wchodzi w skład chronionego obszaru Górna Orawa nad 
Jeziorem Orawskim. Niedaleko znajdują się góry Zachodnie Tatry - Rohacze i 
Beskidy Orawskie. Są to tereny szczególnie atrakcyjne do aktywnego 
wypoczynku.
Pensjonat SLANICA położony na prawym brzegu Jeziora Orawskiego, 150 m od 
plaży. Pokoje typu studio (2+2, 2+3, 3+4) z łazienkami (WC, prysznic, 
umywalka). Do dyspozycji uczestników na terenie obiektu: restauracja, 
kawiarnia, siłownia, sauna, miejsce na grilla, świetlica, kort tenisowy (płatny 
dodatkowo), tenis stołowy, sala gimnastyczna, boisko do piłki nożnej, 
koszykówki i siatkówki, wypożyczalnia sprzętu wodnego. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja + suchy 
prowiant na drogę powrotną. 
PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień - wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd do Slanickiej Osady, 
zakwaterowanie w pensjonacie, kolacja i nocleg.
2-10 dzień - realizacja aktywnego wypoczynku, m.in.: zajęcia tematyczne 
prowadzone przez instruktorów, wycieczki autokarowe: całodzienna wycieczka do 
Doliny Demianowskiej, wyjazd na Chopok, zwiedzanie Jaskini Wolności oraz 
kilkugodzinny pobyt w Parku Wodnym TATRALANDIA, półdniowa wycieczka do 
zamku Oravski Podzamok
11 dzień – śniadanie, wykwaterowanie z pokoi, w godzinach 
popołudniowych wyjazd w drogę powrotną
Cena zawiera: transport autokarem (klimatyzacja, WC, video, barek), 
10 noclegów, wyżywienie FB - 3 x dziennie, opiekę kadry pedagogicznej, 
opiekę pilota podczas przejazdu, słowacką opiekę medyczną, 
ubezpieczenie KL i NNW atrakcyjny program pobytu, 2 wejścia na baseny 
termalne, pierwszy posiłek – kolacja w dniu przyjazdu, ostatni - śniadanie 
w dniu wyjazdu
Cena nie zawiera: biletów wstępu w trakcie realizacji wycieczek 
fakultatywnych ok. 20 euro

terminy rekreacyjny, sportowy taneczny, gitarowy, 
japoński, aktorski, RPG

2-12.07.2014 1290 zł 1390 zł
12-22.07.2014 1290 zł 1390 zł
20-30.07.2014 1290 zł 1390 zł

30.07-9.08.2014 1290 zł 1390 zł
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TANECZNY - świetny obóz dla wszystkich fanów tańca. Dzięki nam poczujesz prawdziwy klimat 
tanecznego świata. Nie istotne czy bujasz się przy hip-hopowych kawałkach, płyniesz w przestrzeni 
w jazzowych aranżacjach czy kręcisz się na głowie w połamanych dźwiękach break dance’u - na 
naszych obozach nauczysz się różnorodnych choreografii grupowych i indywidualnych. O kondycję 
zadbamy bawiąc się z nowoczesnymi grami wideo, w oparciu o Kinect czy PS Move, a po zajęciach 
ruchowych dowiesz się ciekawostek z historii tańca przedstawionych na specjalnie przygotowanych 
przez nas filmach i zdjęciach.

Wakacje z tańcem to najprzyjemniejsza forma spędzenia wolnego czasu, gdzie na chwilę możemy 
zapomnieć o rzeczywistości i przenieść się w wirujący świat tańca. Co roku, aby sprostać waszym 
oczekiwaniom, staramy się żeby zajęcia były urozmaicone i aby każdy z was poczuł się na nich jak 
prawdziwa gwiazda tanecznego show.
Codzienne treningi, które obejmować będą
- rozgrzewkę i stretching
- naukę prostych kroków tanecznych solo i choreografii w grupie
- ćwiczenia na poczucie rytmu i walkę z tremą
- ćwiczenia modelujące sylwetkę oraz na prawidłową    postawę ciała.
Inne propozycje
- nauka kroków tanecznych w różnych stylach: hip hop, dancehall, house, disco, show dance
- choreografie do muzyki z popularnych teledysków
- zajęcia fitness, zumba
- improwizacje taneczne
- nauka makijażu scenicznego
- wieczory filmów tanecznych
- na zakończenie prezentacja zdobytych umiejętności podczas wielkiego pokazu przed publicznością.

GITAROWY - jeśli marzy Ci się by grać jak Carlos Santana lub Jimmy Hendrix to ten obóz jest dla 
Ciebie. Jeśli wypracowujesz już swój własny styl i planujesz przebić tych gitarzystów, ten obóz 
również jest dla Ciebie. Weź ze sobą swoją wierną gitarę lub zgłoś nam byśmy przygotowali jedną na 
obóz i rozpocznij swoją przygodę w świecie muzyki. Dzięki naszym doświadczonym instruktorom 
nauczysz się grać uniwersalnie: na urodzinach cioci, podczas ogniskowych wieczorów, na rockowych 
koncertach i nawet improwizować podczas jam session. Dodatkowo specjalnie dla naszych 
uczestników mamy przygotowane materiały audio i video prezentujące ciekawą historię muzyki 
gitarowej.

JAPOŃSKI - Kraj Kwitnącej Wiśni inspiruje, zadziwia i zachwyca na nieskończenie wielu 
płaszczyznach. Na naszych obozach poznasz tą niesamowitą różnorodność - kultury feudalnej z 
samurajami, gejszami i zwaśnionymi dynastiami oraz kultury nowoczesnej z zaawansowaną 
technologią i drapaczami chmur. Nauczysz się podstaw japońskiego języka i pisma. Fani mangi i 
anime będą ćwiczyć sztukę rysowania i animowania pod okiem naszych doświadczonych 
instruktorów. Dzięki zabawie w “cosplay” zaprojektujesz i przebierzesz się za swoją ulubioną postać. 
Ponadto będziesz mógł grać w nietypowe japońskie gry wideo oraz nauczysz się sztuki stworzenia 
własnego sushi. Zajęcia wzbogacone są o specjalnie przygotowane prezentacje multimedialne z 
ciekawostkami o Japonii i ich kulturze.

RPG - Role Playing Game to po polsku gry fabularne. Niezwykle popularna rozrywka między innymi 
dlatego, że do jej przeprowadzenia potrzebna jest wyłącznie wyobraźnia. Jeśli pasjonuje Cię 
fantastyka zarówno ta z nurtu fantasy, pełna magii, smoków i rycerzy lub wolisz nurt science-fiction 
z cybernetyką, podróżami w kosmosie i obcymi cywilizacjami to wybierz ten obóz. Mistrzowie Gry 
czyli nasi sprawdzeni instruktorzy poprowadzą dla Ciebie i współgraczy kampanie pełne przygód, 
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zwrotów akcji i bohaterskich bitew. Poznasz różne światy, systemy, mechaniki, które pomogą Ci 
samemu stać się Mistrzem Gry lub najlepszym graczem. Ponadto zagrasz w LARPie (Live Action Role 
Playing) czyli RPG urozmaiconym o stroje, rekwizyty i odpowiednio zaaranżowaną przestrzeń. 

AKTORSKI - udawać może każdy, ale tylko prawdziwy aktor potrafi robić to wiarygodnie. Jeśli 
pasjonuje Cię gra aktorska - ten obóz jest dla Ciebie. Pod okiem naszych doświadczonych 
instruktorów poznasz różnorodność teatrów i sprawdzisz czym różni się gra w teatrze od tej przed 
kamerą. Szereg zajęć praktycznych i teoretycznych pozwoli Ci ćwiczyć dykcję, emisję głosu, mimikę 
twarzy, ruch ciała, wyczucie rytmu i wiele innych aspektów dobrej gry aktorskiej. Nauczysz się 
również pisać swój własny scenariusz, skecz kabaretowy itp. Zajęcia wzbogacone są o specjalnie 
przygotowane prezentacje multimedialne ukazujące ciekawostki ze świata teatru i filmu.
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