TABELA OPŁAT
WARIANT A

ZALICZKA

I RATA DO: 14.12.2018

200 zł
250 zł

WARIANT B z BASENEM

300 zł
250 zł

II RATA DO: 04.01.2019

327 zł

338 zł

CENA DO: 04.01.2019

777 zł

888 zł

CENA PO: 04.01.2019

877 zł

DRODZY RODZICE
Nasze zimowisko przeznaczone jest dla dzieci
w wieku szkolnym. Profesjonalna i większa niż
wymagana ilość kadry, to bezpieczna zabawa dla
dzieci w każdym wieku (nawet od 6 lat). Dlatego
pierwszy, samodzielny wyjazd na nasze zimowisko
TO ŚWIETNA DECYZJA, ponieważ:

27 letnie doświadczenie sprawia, że wiemy, jak
dobrze i jednocześnie bezpiecznie powinno bawić
się Państwa Dziecko,

krótki czas trwania zimowiska w porównaniu do
kolonii, to idealny czas na usamodzielnienie się,

usytuowanie i standard ośrodka gwarantują
najmłodszym bezpieczeństwo oraz wysoki
komfort wypoczynku,

nasza kadra, to osoby od lat pracujące z dziećmi
w naszej firmie. Znają standard naszej
całodobowej opieki nad Państwa dziećmi:
pomogą zasnąć czytając bajki na dobranoc, ubrać
się, umyć lub rozczesać włosy

gwarantujemy całodobową opiekę medyczną,

na naszych zimowiskach nie ma:
TELEWIZJI, CHIPSÓW I NAPOJÓW GAZOWANYCH,
jest tylko ŚWIETNA ZABAWA.

POSIADAMY
- ubezpieczenie OC FIRMY,
- ubezpieczenie NNW na zimowisko
- zimowisko zgłoszone do KURATORIUM OŚWIATY

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZERWACJI
1. REZERWUJEMY MIEJSCE poprzez złożenie
deklaracji on-line, znajdującej się na stronie
www.ctgabi.pl. Warunkiem rezerwacji miejsca jest
wpłata zaliczki w wysokości 200 zł na konto.
2. WPŁACAMY ZALICZKĘ – 200 zł na konto, która
nie podlega zwrotowi, gdyż stanowi część kosztów
poniesionych na organizację i uczestnictwo
w imprezie.
3. WPŁACAMY I RATĘ za kolonię na konto do
14.12.2018 r. z dopiskiem: kolonia / nazwa hotelu /
turnus / miasto z którego jest dziecko / imię i nazwisko
dziecka.
4. WPŁACAMY II RATĘ za kolonię na konto do
04.01.2019 r. (cena Promocyjna!) z dopiskiem:
kolonia / nazwa hotelu / turnus / miasto z którego jest
dziecko / imię i nazwisko dziecka.
*PRZY WPŁACIE PO TERMINIE 04.01.2019 r. cena
kolonii wzrasta o 100 zł.
5. ODDAJEMY DOKUMENTY KOLONIJNE DO
04.01.2019
•karta kolonijna cz. A i B (informacje o dziecku)
•umowa turystyczna
6. WARUNKI UCZESTNICTWA dostępne na:
www.ctgabi.pl

SZANOWNI RODZICE

przypominamy, iż działy socjalne firm
dofinansowują lub w pełni zwracają koszty
związane z pobytem dziecka na zimowisku,

wystawiamy faktury po wpłaceniu całości kwoty,

wystawiamy zaświadczenia do zakładów pracy.

CENA ZAWIERA

zakwaterowanie w pokojach hotelowych z

pełnym węzłem sanitarnym

wyżywienie 4 razy dziennie

bardzo aktywny program

opieka wykwalifikowanej kadry, instruktorów,

animatorów

opiekę medyczną

ubezpieczenie nnw, oc firmy, turystyczne

2019

Zimowisko
na wypasie
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CENA NIE ZAWIERA TRANSPORTU

możliwy transport za opłatą 90 zł przy minimum

30 osobach

988 zł

zApisy online
na www.ctgabi.pl

ZNIŻKA 50 ZŁ NA DRUGIE
I KOLEJNE DZIECKO

w dniach

14-18.01.2019

CENTRUM TAŃCA GABI
ul. Dragana 2, 80-809 Gdańsk
tel./fax 58 300 41 74 / 501 370 900
obozy@ctgabi.pl www.ctgabi.pl
NASZE BIURO:
ul. Chałubińskiego 27B,
80-807 Gdańsk-Chełm
NASZE FILIE:
Bydgoszcz: tel. 505 137 360
Toruń: tel. 506 058 722

www.ctgabi.pl
Torun

Bydgoszcz

506 058 722 505 137 360
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Nauka muzycz
Hitu zimy!
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Zapraszamy wszystkie Dzieci na wyjątkowe Zimowisko. Nasi Najmłodsi będą
mieli okazję wziąć udział w wielu ciekawych zajęciach. Stawiamy na twórczy
rozwój poprzez zabawę i poszerzanie wiedzy z różnych dyscyplin.
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Zimowisko na wypasie
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Hotel Rubbens & Monet
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Hotel Rubbens & Monet położony jest w malowniczym terenie oddalonym niespełna 6 km od serca
toruńskiej starówki.
Kompleks otoczony jest lasem. Dzięki swojej
lokalizacji hotel Rubbens & Monet jest idealnym
miejscem do wypoczynku.
Domeną Hotelu Rubbens & Monet jest wyśmienita
kuchnia.
Hotel, jako jeden z niewielu w okolicy, oferuje swoim
Gościom wiele dodatkowych usług i udogodnień.
Relaksu uraczyć można w salonie SPA, zaś kameralny
basen z jacuzzi i saunami jest gwarancją odprężenia.
Dla osób lubiących spędzać czas na świeżym
powietrzu przygotowaliśmy kort tenisowy oraz
18-dołkowe pole do minigolfa.
Do dyspozycji oddajemy również klub z kręgielnią,
bilardem, piłkarzykami i ping-pongiem. W trosce o jak
najwyższy komfort naszych Gości zapewniamy
bezpłatny parking. Rubbens & Monet składa się
z 2 obiektów położonych obok siebie.

NOWOŚĆ!
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ul. Toruńska 10a
87-148 Łysomice
znajdź nas na
.com /centrum.tanca.gabi

www.rubbens.pl

Budynki połączone są przejściem nadziemnym. Każdy z nich posiada swój
niepowtarzalny klimat.

