
 

OBÓZ ZIMOWY SKT Mega Dance 2021  UROCZYSKO  
 
                                          5 dni  w Piechowicach! 
 

1. TERMIN   12-16.02.2021   początkujące i sportowe  
2. TERMIN   16-20.02.2021   zaawansowane i sportowe  

www.uroczysko-karkonosze.pl 

Cena 740 zł  

w cenie: opłata za hotel z wyżywieniem (śniadanie i kolacja w formie szwedzkiego 

bufetu z wyborem dań na ciepło i zimno, obiad serwowany)  autokar, trener / opiekun, 

codzienne zajęcia rekreacyjno-integracyjne dla dzieci, wycieczka piesza 

z przewodnikiem Sudeckim. Treningi z trenerami z zagranicy oraz z 

naszymi instruktorami.  

   Ośrodek zapewnia naszym zawodnikom zajęcia edukacyjne. Podczas 

obozu będą odbywać się lekcje nie tylko z przygody i języka 

angielskiego. Cały program edukacyjny zostanie zapewniony przez 

ośrodek wypoczynkowo-sportowo-rehabilitacyjnym UROCZYSKO.  

Zaliczkę w wysokości 200 zł  prosimy wpłacać do 20.12.2020  

na konto ( z dopiskiem ferie+ imię i nazwisko uczestnika) lub gotówka 

w opisanej kopercie u trenera lub w biurze klubu. 

Pozostałą kwotę 540 zł prosimy wpłacić do 20.01.2021 

WAŻNA INFORMACJA!!!     Ilość miejsc jest ograniczona, zapisy 

zaczynamy od 23.11.2020   ponieważ mamy miejsca dla 70% ilości 

zawodników w naszym klubie liczyc sie będzie pierwszeństwo zapisu na 

obóz. Należy wysłać emaila na megadance.biuro@wp.pl   

 

 

Zgłaszam moje dziecko .....................................  na obóz sportowy SKT Mega Dance w 

Piechowicach 04-10.01.2021. Deklaruję wpłatę zaliczki do dnia 20.12.2020 oraz końcową wpłatę 

do 28.12.2020                  

 

podpis 

http://www.uroczysko-karkonosze.pl/
mailto:megadance.biuro@wp.pl


 

 

WAŻNE INFORMACJE!  

1. Jeśli, z powodu COVID 19 będzie zakaz organizacji obozu 

sportowego wówczas zostanie zwrócona zaliczka oraz wpłatą za 

obóz. 

2. Jeśli będzie zakaz przewożenia osób autokarami, lub ilość miejsc 

w autokarze będzie możliwa tylko w 50%,  wówczas rodzice będą 

poproszeni do zawiezienia i odebrania dziecka z obozu 

pomniejszając koszt opłaty za obóz o 100 zł. Poinformujemy 

Państwo do 04.02.2021 

ZAPRASZAMY!!! 

Krótrki opiś ośrodka.  Byliśmy tam w 2017 oraz 2020 roku. Zawodnicy którzy pamiętaja to ten ośrodek z 

dobrym jedzeniem i w środku lasu! 

   

 
Uroczysko położone jest w środku lasu, w malowniczej okolicy, na zboczu góry, która wznosi się 
nad Piechowicami (miejscowością położoną między Karpaczem a Szklarską Porębą).  
Maamy do dyspozycji:  
▪ pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami,  
▪ salę restauracyjną (150 miejsc) oraz salę kominkową  
▪ 2 sale lustrzane, na której można zorganizować dyskotekę, zajęcia taneczne, sportowe. 
▪ salkę świetlicową lub na zajęcia warsztatowe  
▪ bilard, ping pong  
▪ ogródek grillowy z zadaszonym miejscem oraz z miejscem przeznaczonym na ognisko  
 
Na terenie Uroczyska znajduje się: 

 wiata grillowa (wiatę można wykorzystać również pod różnego rodzaju 
zajęcia lub warsztaty w plenerze) 

 miejsce przeznaczone na ognisko 
 sauna sucha 
 łaźnia parowa 


