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Szkoła tańca i akademia teatru  Dance Now ma przyjemność zaprosić na letnie kolonie do 

Centrum Wypoczynku Odys. Ośrodek ten położony jest na 2 ha łagodnie opadającego 

terenu, nad brzegiem jeziora Żywieckiego, u stóp gór i lasów Beskidu, przy wejściu na szlaki 

wędrowne. Obiekt jest w pełni ogrodzony, oświetlony i zamykany. 

Miejsce i termin: 

Kolonia odbędzie się w terminie 7-16 lipca 2020 r.( 9 nocy) w Centrum Wypoczynku Odys. 

Adres : 

Tresna k/Żywca ul. Nad Jeziorem 99  

34-311 Czernichów  

www.hotelodys.pl 

Na miejscu czekają na nas domki szeregowe całoroczne i ogrzewane. W każdym z nich na 

piętrze znajduje się pokój 4 osobowy a na parterze pokój 2-osobowy i łazienka (wspólna dla 

tych 2 pokoi). Pokoje posiadają pojedyncze łóżka (nie łączone i nie piętrowe), szafę komody, 

stół lub biurko, krzesła. 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć ośrodka : 

https://www.hotelodys.pl/pokoje 

PROGRAM KOLONI 

Atrakcje taneczne, aktorskie i wokalne : 

 codziennie 2 x 1,5h zajęć tanecznych ( różne style) z elementami gimnastyczno - 

akrobatycznymi  

 dla początkujących i młodszych uczestników przewidziana jest nauka 

podstawowych kroków tanecznych, prostych figur, zabawy taneczne oraz 

przygotowanie prostego układu, który zostanie nagrany na koniec obozu. 

 dla bardziej zaawansowanych tancerzy i tancerek przewidziana jest nauka 

trudniejszych układów oraz najpopularniejszych styli tanecznych, zarówno 

tych nowoczesnych jak i klasycznych, 

 warsztaty teatralne,  

 warsztaty wokalne, 

 przygotowanie spektaklu, 

 pokaz mody na pomoście, 
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Atrakcje sportowe : 

 codziennie 1h treningi  piłkarskie z wykwalifikowanym trenerem na hali sportowej. 

 boisko do siatkówki plażowej, 

 plac do ćwiczeń siłowych na drążkach 

 park linowy na terenie ośrodka, 

 ścianka wspinaczkowa 

 wymarsz w góry z przewodnikiem, 

 tenis stołowy, 

Atrakcje pozostałe : 

 2 ogniska zorganizowane na terenie ośrodka na polanie wewnętrznej z przestronnymi 

wiatami, 

 salka klubowa z TV i DVD, 

 dostęp do WiFi na terenie całego ośrodka, 

  Kawiarnia, 

 gry świetlicowe, UNIHOC, 

 plac zabaw,  

 dyskoteka na świeżym powietrzu lub w sali, 

 dostęp do jeziora pod opieką ratownika i instruktorów, 

 infrastruktura ośrodka dostępna do codziennego użytku, 

 Każdego wieczoru nasza kadra przygotuje urozmaicone animacje i konkursy z 

nagrodami dla uczestników obozu. Organizujemy gry i zabawy, które oprócz zdolności 

ruchowych, rozwijają pewność siebie i umiejętność pracy w grupie. Czas ten 

spędzimy bardzo kreatywnie, umożliwiając obozowiczom wykazanie się 

pomysłowością oraz talentem scenicznym. 

 

Cena: 

Koszt wyjazdu za jedną osobę wynosi 1 990 zł. Przy kolejnym dziecku rabat. 

I rata w wysokości 790 ,00 zł płatna do 15.03.2020 r. 

II rata w  wysokości 1 200,00 płatna do 30.04.2020 r. 

Dla osób które dokonają  100 % wpłaty do końca marca promocyjna cena wynosząca   

1790 zł całość . 

 

Cena obejmuje zakwaterowanie w domkach, pełne wyżywienie ( śniadanie, obiad, kolacja, 

podwieczorek), realizację programu pobytu, opiekę wychowawców, opiekę medyczną        

( ratownik, pielęgniarka na terenie obiektu), ubezpieczenie NNW, transport w obie strony 

autokarem. 

 

 

Poniżej przedstawiamy  kilka zdjęć obiektu. 
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Miejsce i położenie: 
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Domki : 
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Pokoje : 
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Atrakcje obiektu : 
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Zapraszamy !!!! 


