TERMIN
Turnus I. 28.01 - 03.02.2018

MIEJSCE
Hotel Granica Korbielów, ul. Graniczna 17, 34-335 Korbielów

ZAKWATEROWANIE
Komfortowe 2-3 osobowe pokoje z łazienkami.

WYŻYWIENIE
Pięć posiłków dziennie: trzy podstawowe posiłki zgodne z obowiązującymi wymogami dotyczącymi
kaloryczności i gramatury (śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu codziennie z ciepłym
daniem oraz obiad serwowany do stolika), deser oraz wieczorna "Metoda na Głoda" w postaci
kanapek i herbaty. Podczas śniadań uczestnicy będą przygotowywać obie wyprawkę na stok w
postaci kanapek.

TRANSPORT
Zapewniamy
transport
wygodnym
autokarem
Autokar pozostaje na miejscu do naszej dyspozycji.

na

trasie Gdańsk-Korbielów-Gdańsk.

PROGRAM
Każdy uczestnik decydując się na obóz Qumple wybiera grupę tematyczną, która najbardziej mu
odpowiada:


Qumple Narcina – codziennie od poniedziałku do piątku, 4-5 h zabawy i nauki jazdy na
nartach na kilku poziomach zaawansowania… i zupełnie od zera :), a po obiedzie jedna
wydłużona zajaweczka do wyboru oraz gra wieczorna.



Qumple w Dechę! - codzienne 4-5 godzinne szkolenie jazdy na snowboardzie w grupie
początkującej lub średniozaawansowanej, a po obiedzie jedna wydłużona zajaweczka do
wyboru oraz gra wieczorna.

LISTA ZAJĘĆ DO WYBORU:
Każdego dnia do wyboru jedna 2 godzinna zajawka, w tym najnowsze nowości na zielono:
- Archery Tag - dlaczego Robin Hoodł? Bo też grał w "łuczniczy paintball"!
- Bubble Ball - zamienimy się w dmuchane piłki i będziemy robić wielkie BANG!
- Styro-3D – będziemy wycinać i tworzyć ze specjalnego tworzywa mega kolorowe konstrukcje!
- Fashion – zachwycicie wszystkich własnoręcznie uszytymi rękawiczkami, czapką lub kominem!
- Masterszef – czasami warto założyć fartuchA i ugotować coś pysznego!
- Sporty na hali –śmigniemy na Gałę, Intercrossa no i oczywiście ukochane Flagi :)
- Robo - wersja rozszerzona Robotwo Lego już na Was czeka!
- Dance – Pani Edzia ... i wszystko jasne!
- Chill - relaksacja i planszówki dla najbardziej zmasakrowanych fizycznie :)

IMPREZY WIECZORNE
Fabularne imprezy wieczorne to czas wspólnej zabawy wszystkich Qumpli. Tym razem
przygotowaliśmy m.in.:
- Epoka Lodowcowa
- Qulig z Ogniskiem
- I KNOW
- Kraina Lodu
- Pop Star Party
- Quasyno

MOTYWATORKI
Kontynuujemy Programy Motywacyjne zdrowych nawyków oraz zachowań wartych naśladowania:







Odznaki Qumpli
Sprawności Qumpli
Pożeracz witamin
Wymiatacz
Qumple bez Spiny
Tęgi Umysł

