ОСМИ ДЕЧИЈИ ФУДБАЛСКИ КАМП
ПИЛАРЕС
''КОПАОНИК ЛЕТО 2017''
ОБАВЕШТЕЊЕ
за полазнике кампа
ТЕРМИН: Камп се реализује од 18. до 25. јуна 2017. године, 8 дана - 7 ноћења
УЗРАСТ: деца од 7 до 14 година
ПРОГРАМ: Фудбалски камп и анимација за децу
СМЕШТАЈ: је у 1/2, 1/3 и 1/4 собе у хотелу ''Јуниор'' на Копаонику
МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Фудбалски камп се реализује на терену са вештачком
травом поред хотела и анимација унутар хотела (вечерња) и на теренима поред хотела (дневна)
ЦЕНА : 265 еура (динарска противвредност по продајном курсу на дан уплате) у шта улази:
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Смештај и исхрана на бази 7 пуних пансиона,
Превоз Београд - Копаоник - Београд
Реализација фудбалског тренинга
Коришћење терена са вештачком травом
Реализација поподневне анимације кроз: ножни тенис, боравак у затвореном базену, забавни
парк, пешачке туре …
Реализација вечерње анимације кроз: турнир у стоном тенису, игре без граница, квиз знања,
дискотеку итд.
Спортска опрема: две мајице и шорц за боравак у хотелу (Остаје у власништву деце).
Боравишна такса и осигурање.
Здравствено обезбеђење
Диплома
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ПЛАЋАЊЕ: могуће у 5 рата од фебруара до јуна 2017.године, може на рачун: 205-143699-59
Пиларес доо, Боривоја Стевановића 12а, Београд, са назнаком за летњи камп и именом детета за које
се плаћа, уплатом прве рате од 65 еура извршили сте пријаву (остале рате март 50 + април 50 +
мај 50 + јун 50). Путем чекова грађана могуће продужење рата на јул и август (посебан
договор).
ПОЛАЗАК: 18. јуна у 09,00 са паркинга СЦ '' Бањици'', где је и
ПОВРАТАК: 25. јуна у касним поподневним часовима.
ДОДАТНЕ АКТИВНОСТИ (уз доплату) могуће је бавити се: тенисом, стоним тенисом, стоним
фудбалом, стоним хокејом, пикадом, билијаром, игрицама итд.
НАПОМЕНА: По добијању овог обавештења молимо вас да нам до 28.02.2017. године одговорите
да ли сте заинтересовани за овај камп ради даљег договора.
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