Zaplanuj swój rok z Tribe Squad, nadchodzące wydarzenia w sezonie 2021/2022

PAŹDZIERNIK
01-03.10. 2021 wyjazd weekendowy do Murzasichle
16.10.2021 godz. 10:00-12:00 Seminarium - Krav Maga w parterze z Jackiem
Walczakiem
16.10.2021 godz. 12:45-14:45 Seminarium- Krav Maga w parterze z Jackiem
Walczakiem
29.10.2021 godz. 17:00-20:00 Hallowen dla dzieci. Dla chętnych dzieci będzie
nocowanie, które zakończy się 30.10 o godz. 10:00

LISTOPAD
20.11.2021 godz. 10:00-12:00 seminarium - kurtka, bluza
20.11.2021 godz. 15:00 - 18:00 Krąg kobiet
20.11.2021 godz. 18:00 - 20:00 Koncert pieśni etnicznych
26-27.11.2021 godz. 17:00 -10:00 Mikołajowe nocowanie dla dzieci

GRUDZIEŃ
4.12.2021 godz. 10:00-12:00 seminarium - Kwintesencja Krav Maga
18.12.2021 godz. 17:30 otwarte spotkanie wigilijne w Mikołowie
24.12.2021 – 03.01.2022 – przerwa świąteczna

STYCZEŃ
03.01.2022 start treningów po świętach
03.01.2022 start nowych grup początkujących

15.01.2022 godz. 10:00 -12:00 Pre-test przed egzaminami
22.01.2022 godz. 10:00 -12:00 Pre-test przed egzaminami
29.01.2022 godz.10:00 Egzaminy w Mikołowie
17-21.01.2022 Egzaminy dla dzieci, na zajęciach
28-29.01.2021 godz.17:00-200:00 trening fabularny z zabawami dla dzieci.
Dla chętnych dzieci będzie nocowanie, które zakończy się 29.01 o godz. 10:00

LUTY
14-18.02.2021 półkolonie dla dzieci
21-25.02.2021 półkolonie dla dzieci
25-26.02.2021 godz.17:00-10:00 nocowanie dla dzieci

MARZEC
05.03.2022 Dzień kobiet
11-13.03.2022 wyjazd weekendowy do Murzasichle
25-26.03.2022 godz.17:00-10:00 nocowanie dla dzieci

KWIECIEŃ
02.04.2022 Seminarium - Boks
04.04.2022 Start nowych kursów początkujących
22-23.04.2022 godz.17:00-10:00 nocowanie dla dzieci

MAJ
27-28.05.2021 godz.17:00-10:00 nocowanie dla dzieci

CZERWIEC
04.06.2022 godz. 10:00-12:00 dzień dziecka
11.06.2022 godz.10:00 Pre-test przez egzaminami
13-17.06 Egzaminy dla dzieci
18.06.2022 godz. 10:00 Egzaminy w Mikołowie
23.06.2022 ostatnie treningi przed wakacjami – zakończenie sezonu

WYJAZDY WAKACYJNE 2022:
04-10.07.2022 I obóz dla dzieci w Murzasichle
17-23.07.2022 II obóz dla dzieci w Murzasichle
13-17.07.2022 Obóz dla dorosłych w Murzasichle

WAKACJE W MIKOŁOWIE:
27.06-01.07 - półkolonie dla dzieci
01-05.08 - półkolonie dla dzieci
08-12.08 - półkolonie dla dzieci
15-19.08 - półkolonie dla dzieci
22-26.08 - półkolonie dla dzieci

CENNIK
Płatności za obozy, półkolonie oraz wydarzenia dokonujemy wyłącznie gotówką.
OBÓZ:
● 1890 zł – przy wpłaceniu bezzwrotnej zaliczki 500 zł do 31.01.2022
Druga wpłata do 31 marca - 500 zł
Ostatnia wpłata - 890 zł w dniu wyjazdu na obóz.
● 2090 zł - przy wpłaceniu bezzwrotnej zaliczki 500 zł w lutym 2022
Druga wpłata do 31 marca - 500 zł
Ostatnia wpłata 1090 zł - w dniu wyjazdu na obóz
● 2390 zł – przy wpłacie od 1 marca 2022 – bezzwrotna zaliczka 500 zł
Druga i ostatnia wpłata – 1890 zł – w dniu wyjazdu na obóz
Po opłaceniu zaliczki gwarantujemy miejsce oraz niezmienność ceny
Transport indywidualny
Grupowy przejazd nie jest wliczony w cenę, zostanie zorganizowany za
dodatkową opłatą, jeśli rodzice wyrażą taką chęć.
PÓŁKOLONIE:
● 790 zł/dziecko, zniżka dla rodzeństwa 750 zł /dziecko.
Bezzwrotna zaliczka 300 zł
WYJAZDY WEEKENDOWE:
● 690 zł/osoba
● 590 zł/osoba, zniżka dla rodzin 2+1 i więcej
● 650 zł/osoba, zniżka dla par, gdy jadą dwie osoby.
NOCOWANIE/ZABAWY
● pakiet nr 1 - zabawy z nocowaniem dla dzieci od 7 roku życia 150 zł/dziecko
Cena obejmuje:
trening fabularny, zabawy oraz 2 posiłki z napojami (kolacja i śniadanie)
● pakiet nr 2 - zabawy bez nocowania 80 zł/dziecko

Cena obejmuje:
trening fabularny, zabawy oraz 1 posiłki z napojami
SEMINARIUM:
Dla klubowiczów Tribe Squad:
● 60 zł/2h/osoba
● 100 zł/4h/osoba
● 140 zł/6h/osoba
Dla osób spoza klubu:
● 80 zł/2h/osoba
● 120 zł/4h/osoba
● 160 zł/6h/osoba
PRE-TEST przed egzaminem:
● 60 zł/osoba
EGZAMIN:
● 120 zł/osoba

PRETEST + EGZAMIN
● 150 zł/osoba

