
V WARSZTATY MUSICALOWO-NARCIARSKO-SNOWBOARDOWE RYCE RKA 2010 
 

ZAPRASZAMY NA V WARSZTATY AUTORSKIEJ SZKOŁY MUSICALOWEJ  
MACIEJA PAWLOWSKIEGO. 

JEśELI KOCHASZ TANIEC, ŚPIEW, DOBRZE CZUJESZ SIĘ NA SCENIE,  
PRAGNIESZ SPĘDZIĆ FERIE ZIMOWE W MALOWNICZEJ GÓRSKIEJ MIEJSCOWOŚCI KORZYSTAJĄC Z 

UROKÓW BIAŁEGO SZALŃSTWA 
 – ZAPISZ SIĘ NA NASZE WARSZTATY! 

 

 
 

Warsztaty odbędą się na terenie Ośrodka Wczasowego „RYCERKA” połoŜonego u stóp Beskidu śywieckiego w 
miejscowości Rycerka Dolna.  
Rycerka to raj dla amatorów górskich wędrówek (baza wypadową w góry: szlaki na Wielką Raczę, Przegibek, Wielką 
Rycerzową), a takŜe wszystkich, którzy pragną aktywnie korzystać z uroków zimy. Na miejscu znajduje się wyciąg 
narciarski „Białasówka”. 
Zajęcia taneczne prowadzone będą na duŜej sali gimnastycznej i tanecznej z lustrami znajdującej się równieŜ na terenie 
ośrodka. 
 
Informacje ogólne: warsztaty skierowane są do dzieci i młodzieŜy, osób posiadających bogate doświadczenie sceniczne, 
jak i tych początkujących. Program warsztatów obejmuje intensywny kurs z zakresu tańca, śpiewu i aktorstwa połączony 
z rekreacyjnym treningiem narciarskim lub snowboardowym. Oprócz "cięŜkiej pracy" przewidzianych jest takŜe wiele 
innych atrakcji.  
 
O Ośrodku : OW RYCERKA połoŜony jest nad górskim potokiem, w pobliŜu lasów świerkowych, na duŜej, ogrodzonej 
posesji z bogatym zapleczem rekreacyjnym.  
Do dyspozycji gości jadalnia, kawiarnia, sala wielofunkcyjna, sala bankietowa, sala gimnastyczna, sauna, mini siłownia, 
bilard, 2 stoły do tenisa, zadaszone miejsce na ognisko lub gril. 
W pobliŜu ośrodka znajduje się wyciąg narciarski "Białasówka". Orczykowy (dwuosobowy). Długość wyciągu 966 m. 
RóŜnica wzniesień 174 m. Długość trasy narciarskiej 1000 m. Przepustowość 650 osób na godzinę. Trasa łatwa, 
przygotowywana przez ratrak. MoŜliwość jazdy na snowboardzie oraz wypoŜyczenia sprzętu. 
(skipass nie jest wliczony w cenę warsztatów - 1 przejazd 2,50zł, tygodniowy skipass np.10 zjazdów dziennie - 
10x2,5x6=150zł płatny indywidualnie na miejscu) 
Dla osób chcących uprawiać sporty zimowe (jazda na nartach lub snowboardzie) obowiązkowy kask ochronny lub 
oświadczenie rodziców/opiekunów/w przypadku osób pełnoletnich uczestnika obozu, z informacją o wyraŜeniu zgody na 
jazdę bez kasku (oświadczenie równieŜ do pobrania ze str www.szkola-musicalowa.pl). 
Ośrodek Wypoczynkowy"RYCERKA"  
34-370 Rajcza / Rycerka Dolna  
www.rycerka.com.pl 
 
Termin : 7 II (niedziela) – 14 II (niedziela)/ 8 dni 
 
Cena: 1290zł dla uczestników zajęć ASM (otrzymują 10% zniŜki), pozostałe osoby 1435zł.    
Cena obejmuje: przejazd tam i z powrotem na trasie Warszawa – Rycerka, zakwaterowanie (w pokojach 3-, 4 - 
osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (pokoje wyposaŜone są w tapczany, stolik, foteliki, TV, radio), pełne 
wyŜywienie, opieka wychowawców, ubezpieczenie, zajęcia z zakresu tańca, śpiewu i aktorstwa pod okiem 
wykwalifikowanych wykładowców, materiały szkoleniowe, opieka zdrowotna. 
 
Informacji udziela  p. Liwia Pawłowska pod nr tel 501 099 369 lub drogą mailową liwia@pawlowski.art.pl  
musicale@interia.eu  
Karty obozowe będą do pobrania ze strony www.szkola-musicalowa.pl 
 
Ilość miejsc ograniczona. W celu dokonania rezerwacji prosimy o wpłatę na nasz rachunek bankowy zaliczki w 
wysokości 200 zł. w terminie do 31 listopada 2009 roku. 
Numer konta: 47 1240 6218 1111 0000 4623 5220 
Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
Beneficjent: Maciej Pawłowski Production  


