Інститут Спорту і Фізичної Культури
Університету Економіки у Бидгощі (Польща)
запрошує на:
SUMMER SPORT CAMP WSG 2021
Час проведення: 18.06 - 25.06. 2021г.
Місце проведення: Центр спорту та рекреації «SZAFIR» в Морині.
(CKW SZAFIR, ul. Jeziorna 8, 74-503 Moryń, POLAND, www.szafir-moryn.pl/)

Організатор: Instytut Sportu i Kultury Fizycznej WSG
Збір триватиме 7 днів, складається з 42 дидактичних занять (7 ECTS).

ДИДАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ВКЛЮЧАТИМУТЬ:
- плавання та рятування на воді;
- плавання на яхтах і туристичних байдарках;
- керування моторними човнами;
- великий теніс;
- серфінг;
- стрільба з луку та гвинтівки;
- спортивні ігри;
- Nordic Walking;
- All World Boards (Skimboard,
Waweboard, Gyroboard, Mountboard, Wakeboard,
Trickboard, Skateboard и др.);
- Sport-ident
- ArcheryTag
- туристський мотузковий парк перешкод;
- спортивно-оздоровчі заняття й майстер класи тощо.
Всі заняття призначені для осіб, які не мають досвіду у використанні перерахованих вище
видів спортивно-рекреаційної діяльності та які прагнуть до їхнього навчання.
Щодня проводитиметься 5 занять по 1,5 годин з перервою по 15 хвилин між ними. Перед
обідом - 3 заняття, після обіду - 2.
Також програма включатиме в себе різні майстер класи та додаткові заняття за вибором
та інтересами (перша медична допомога відповідно до стандартів ЄС, фітнес, аеробіка,
танці, культуризм, дайвінг, йога, масаж, настільний теніс та ін.)

Вартість збору - 300 євро.
До вартості входить:
- 7 ночівель у 4-х місцевих кімнатах з санвузлом,
- 3-х разове харчування (7 днів),
- прокат обладнання, робота інструкторів, страховка,
- сертифікат.
У вартість не входить:
- ціна проїзду,
- візові збори (якщо такі будуть).

Літній SPORT CAMP WSG починається в п’ятницю 18 червня 2021 о 19:00 (вечеря).
У спортивно-оздоровчий центр можна приїхати в обідню пору, але не пізніше 18:30.
У п’ятницю після вечері відбудеться розподіл на групи, ознайомлення з детальною
програмою та правилами CAMPa.

Початок – п’ятниця 18 червня 2021 р. о 19:00 – вечеря.
Закінчення – п’ятниця 25 червня 2021 р. о 15:00 обід.

По закінченню і позитивній оцінці всіх інструкторів, кожен учасник отримує міжнародний
сертифікат
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з

вказаною
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годин

кожної

зі

спортивно-рекреаційної дисциплін і кількістю балів ECTS. Існує можливість отримання
міжнародного сертифікату інструктора рекреації (сплачується додатково).

Візова підтримка.
Університет надсилає офіційне запрошення для участі в SUMMER SPORT CAMP WSG
2021, на підставі якого можна отримати Шенегенскую візу в найближчому
Польському Консульстві на території країни проживання.
Також при бажанні можна залишитися після CAMPa для екскурсійної програми в
Польщі на кілька днів.

Заявки та питання просимо надсилати
на е-mail координатора: kateryna.mulyk@gmail.com

