TABELA OPŁAT
WARIANT A

ZALICZKA

I RATA DO: 04.01.2019

200 zł
250 zł

WARIANT B z BASENEM

300 zł
250 zł

II RATA DO: 31.01.2019

327 zł

338 zł

CENA DO: 31.01.2019

777 zł

888 zł

CENA PO: 31.01.2019

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
4.01.2019 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
31.01.2019 r. (cena Promocyjna!) z dopiskiem:
kolonia / nazwa hotelu / turnus / miasto z którego jest
dziecko / imię i nazwisko dziecka.
*PRZY WPŁACIE PO TERMINIE 31.01.2019 r. cena
kolonii wzrasta o 100 zł.
5. ODDAJEMY DOKUMENTY KOLONIJNE DO
31.01.2019
•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
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Zimowisko
na wypasie
M
E
N
E
S
A
ZB

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

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

1-szy Turnus

2-gi Turnus

11-15.02.2019 18-22.02.2019
www.ctgabi.pl

501 370 900
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Zimowisko na wypasie
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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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Hotel Venus
Łapino
Hotel Venus położony jest we wsi Łapino w północno
– wschodniej części województwa pomorskiego,
pośród drzew i jezior.
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Nauka muzycz
Hitu zimy!
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Miejsce to posiada szczególne walory klimatyczne,
które pozytywnie wpływają na gości.
Jest wspaniałym miejscem na wypoczynek za
miastem w ciszy i spokoju. Bliskość Trójmiasta
i Kaszub pozwala na zwiedzanie starych i pięknych
miejsc naszego regionu.

ZABAWY
Z WYRZUTNIĄ

NERF

Jedną z wielu atrakcji znajdujących się na terenie
naszego obiektu jest mini zoo, w którym można
zobaczyć zwierzęta z różnych stron świata. Piękna
kolorowa kaczka Mandarynka, kaczka Karolinka, gęś
Bernikla, bażant złocisty, bażant bananowy, bażant
srebrzysty, kangur walabia bennetta, struś
amerykański nandu, łabędź czarny, drób ozdobny
(m.in. Kurka jedwabna, czubatka), alpaka huacaya,
koza miniatura.
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Czapielsk, ul. Herbaciana 7
83-050 Kolbud
znajdź nas na
.com /centrum.tanca.gabi

www.hotelvenus.pl

Zapraszamy naszych najmłodszych gości
do odwiedzenia naszego placu zabaw,
który znajduje się w sąsiedztwie mini zoo.

