
AMA powstała z myślą o dzieciach i młodzieży, która

chce kształcić się w kierunkach artystycznych.

Zdobądź pewność siebie

Zdobądź świadomość

swojego ciała 

Zdobądź świadomość głosu

Turnus musicalowy dla dzieci

 i młodzieży 12+

Oferta Handlowa
      QG-1016-OH-LATO2023 



Zdobądź pewność
siebie, świadomość
swojego ciała i głosu.
W Akademii Młodych Artystów dzieci i młodzież mogą

odkrywać i pielęgnować swoje uzdolnienia artystyczne:

muzyczne, wokalne i taneczne. W przyjaznych

warunkach rozwijają się z naszą pomocą młode

osobowości kształtowane przez sztukę. 

Gramy, śpiewamy i tańczymy – spędzamy miło czas

na twórczej zabawie. 



Rozwijamy talenty
taneczne, aktorskie,
wokalne, umiejętności
współpracy w grupie.
Nasza akademia to miejsce stworzone z myślą o

młodych ludziach pełnych pasji i zaangażowania.

Każdy ma ukryty talent i hobby, ale nie każdy ma

odwagę wyjść naprzeciw swoim marzeniom i poznać

posiadane zdolności oraz możliwości rozwoju. Chętnie

w tym pomagamy i wspólnie rozpoczynamy pełną

muzyki i radości przygodę! 

2890, 00 zł

Poznaj ofertę:



11 noclegów
6 godzin zajęciowych +
impreza wieczorna 1,5
godziny każdego dnia.

 

Pełne wyżywienie
(śniadanie w formie bufetu

szwedzkiego, obiad dwudaniowy,

podwieczorek, kolacja w formie

bufetu szwedzkiego wraz z ciepłym

daniem, napoje (soki, herbata)

 



Stały dostęp
do wody pitnej

Udział w autorskim
programie

artystycznym
 

Niezbędne materiały
plastyczne 

 
farby, kredki, flamastry i inne

materiały zajęciowe

 



Opieka wychowawców Pakiet Młodego Artysty

Zapewniamy wymaganą prawnie opiekę

wychowawczą i kierowniczą. Kadra

kierownicza to doświadczeni pedagodzy,

nauczyciele, nauczyciele akademiccy,

dyrektorzy szkół, przewodnicy turystyczni.

Kadra wychowawcza to aktorzy, instruktorzy

tańca, choreografowie, psycholodzy,

instruktorzy śpiewu, absolwenci prawa,

medycyny, instruktorzy harcerstwa,

nauczyciele. Ludzie z pasją i szerokim

wachlarzem umiejętności organizatorskich,

aktorskich, muzycznych, tanecznych, i innych.

Wszyscy spełniają formalne wymagania do

pełnienia funkcji kierownika wypoczynku i

wychowawcy.

Unikalną koszulkę z nadrukiem, prezent

niespodziankę, matę do zajęć relaksacyjnych

z logo Akademii, ręcznik z logo Akademii,

świadectwo ukończenia Akademii Młodych

Artystów, legitymację oraz pamiątkowe

zdjęcie.



Transport organizatora
 „Tam i Powrót” 

 

cena: 200 zł

ILLUSION HOUSE to jedna z
największych atrakcji w Zakopanem. 
 Znajdziemy tutaj wyjątkowe obrazy
3D, których można stać się częścią.
Iluzje optyczne i iluzje lustrzane, które
będą bawić się umysłem i łamigłówki
logiczne, które wyćwiczą mózg.
Możemy znaleźć się w dżungli z
tygrysem, czy pogłaskać niedźwiedzie
polarne. Spróbujemy poruszać się po
pomieszczeniu antygrawitacyjnym i
odnaleźć wyjście z lustrzanego
labiryntu, lub popływać w basenie i
nie zmoknąć.

 cena: 180 zł

Usługi dodatkowo płatne

Diety 
specjalne

Istnieje możliwość wykupienia

diety wegetariańskiej,

wegańskiej, bezlaktozowej

oraz bezglutenowej.

Zmiana formy transportu może nastąpić najpóźniej

na 30 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Transport Organizatora w jedną
stronę tylko tam lub tylko powrót

Realizowany przy grupie minimalnej 5 osób z miast:

Gdańsk Główny, Warszawa Centralna, Katowice,

Kraków, Wrocław Główny, Poznań Główny. Transport

łączony, kolejowo-autokarowy — pociągi klasy

ekonomicznej z obowiązkową rezerwacją miejsc (klasa

2) oraz autokary klasy turystycznej. 

Wycieczka
fakultatywna

Opcja dodatkowa, nieobowiązkowa,

wybrana podczas rezerwacji. 

cena: 280 zł cena: 175 zł/dieta



Zajęcia prowadzone są 
przez profesjonalną,
wykwalifikowaną kadrę

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im.
Ludwika Solskiego w Krakowie filia we Wrocławiu (obecnie
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego).  
Wykładowca Akademicki AST we Wrocławiu.
Aktorka w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi.
Laureatka wielu nagród oraz wyróżnień na międzynarodowych
festiwalach teatralnych.

Adrianna Maliszewska

Z zawodu tancerz, choreograf, instruktor tańca, osobowość

sceniczna, wokalista.

Twórca artystycznych projektów, promotor kultury i wychowania

w sztuce.

Choreograf formacji tanecznych, duetów, solistów

Posiadacz najwyżej klasy narodowej w tańcu towarzyskim.

Dawid Bawor
 



Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie „Edukacja muzyczna                   

Uzyskała dyplom „Aktora scen muzycznych”
 z wyróżnieniem w PPSZWB w Gliwicach.
Trenerka wokalna , specjalizująca się w piosence aktorskiej, poezji śpiewanej i soul.

Dagmara Dorda

       w zakresie sztuki muzycznej” 

 

Tancerka, choreografka, instruktorka tańca nowoczesnego, choreoterapeutka, 
Oligofrenopedagog, 
Specjalizuje się w stylach street dance. 
Choreograf musicali dla młodzieży 
Jurorka na turniejach tańca.

Katarzyna Dec 

Tancerz Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawy”
Instruktor tańca, specjalizuje się tańcu klasycznym i ludowym.
Kompozytor oraz twórca tekstów piosenek.

Jakub Brzeziński
 



kształtowanie warsztatu artystycznego

pewność siebie

rozwijanie zdolności autoprezentacji

wzrost poczucia rytmu oraz słuchu muzycznego

wykształcanie lepszej zdolności zapamiętywania

poprawienie sprawności fizycznej

umiejętność pracy w grupie

pobudzanie wyobraźni

przełamywanie nieśmiałości

kreowanie postaw indywidualnych

Program zajęć został opracowany w ten sposób, aby dostosowany był do

indywidualnych potrzeb każdego uczestnika.  Zajęcia, poza samym procesem

edukacyjnym w zakresie tańca, śpiewu oraz aktorstwa mają ogromny wpływ na

takie sfery rozwoju dziecka jak:



Zajęcia taneczne

Taniec nowoczesny

Jazz

Modern Jazz

Show Dance

Musical Dance

Hip Hop

Elementy tańca klasycznego

Taniec jest doskonałą formą aktywności fizycznej. Poprawia

kondycję, giętkość ciała i koordynację ruchową. Rozwija

kreatywność i wrażliwość muzyczną. Poprzez regularne

treningi tancerze uczą się wytrwałości oraz realizacji

wytyczonych celów. Taniec łączy – młodzi artyści poznają

rówieśników i zawierają przyjaźnie na wiele, wiele lat.



 Zajęcia aktorskie

Podstawowe zadania aktorskie

Praca z kamerą

Emisja głosu

Dykcja

Interpretacja tekstu

Nauka prowadzenia monologu, dialogu

Ruch sceniczny i świadomość ciała

Budowanie etiudy

Praca z mikrofonem

Praca nad rolą i postacią

 To lekcje dynamiczne, energetyczne i pełne radości, uczące swobodnego

poruszania się na scenie oraz gry zespołowej. Zabawy i gry teatralne to

nieodłączne elementy warsztatów – wyzwalają mnóstwo pozytywnej energii,

integrują grupę, „rozpościerają” skrzydła fantazji. To wyjątkowa, pełna

wrażeń przygoda!



Zajęcia wokalne

Emisja głosu i praca nad oddechem

Dykcja

Kształcenie słuchu

Rozgrzewanie aparatu mowy

Eliminowanie błędów wymowy

Praca nad sprawnością wymowy

Ćwiczenia melodyczno – rytmiczne

Zabawy rytmiczne – poznanie wartości rytmicznych oraz

znaczenia mocnych/słabych części taktu, akcentacji itp.

Połączenie rytmu i ćwiczeń dykcyjnych

Praca z mikrofonem

Wypracowywanie właściwego brzmienia

 Śpiew pozwala wyrażać siebie, swoje uczucia, a także rozwija

pamięć i koncentrację. Zajęcia poszerzają repertuar wokalny,

wzbogacają zasób słownictwa oraz wiedzę o znanych lub mniej

znanych artystach.



Rozwój umiejętności
 

 Praca nad prawidłową emisją głosu,

kształcenie słuchu i doskonalenie dykcji.

Ponadto uczniowie poznają czym jest

interpretacja tekstu oraz praca na

scenie.

 

 Rozwijamy umiejętność śpiewania na

głosy przez co młodzież nie tylko

rozwija swoje umiejętności muzyczne

ale i uczy się współpracy w grupie i

zacieśnia kontakty z rówieśnikami.

 

Budowanie relacji
 

Młodzież poznaje najważniejsze

techniki taneczne: jazz, taniec

klasyczny, taniec współczesny, hip hop.

Uczą się kontroli własnego ciała,

prawidłowej rozgrzewki i świadomego

rozwoju fizycznego tak aby taniec stał

się nie tylko przyjemny ale i zdrowy.

Młodzi uczestnicy współpracują w

grupach budując w ten sposób relacje

z rówieśnikami. 

 

Dodatkowo praca nad choreografią

wspomaga pracę nad pamięcią,

koncentracją i spostrzegawczością.

 

Otwartość
 i wyrażanie emocji

 
Zajęcia teatralne dla młodzieży mają na

celu przede wszystkim naukę

otwartości i wyrażania swoich emocji.

Swobodne wyrażanie uczuć,

pobudzanie wyobraźni, uwrażliwianie na

sztukę, rozwój osobisty i budowanie

własnej wartości to wszystko nad czym

będą pracować nasi uczniowie. Ponadto

rozwiną umiejętności w zakresie dykcji,

artykulacji i świadomości własnego

ciała. 

 

Poznają także czym jest rzetelna praca  i

pokora, niezbędna do wykonywania

zawodu aktora.

 



Miejsce realizacji wypoczynku

Limba Grand & Resort 

ul. Kośne Hamry 15 c, 34-520 Poronin

Z okien roztacza się zachwycający widok na

podhalańską przyrodę. Jasne i przestronne

pomieszczenia zaaranżowane zostały w niezwykle

eleganckim stylu będącym połączeniem

nowoczesności z regionalnymi elementami. Drewniane

dodatki dodają wnętrzom przytulnego charakteru, który

pozwoli gościom poczuć się jak w domu.



Pokoje i łazienki 
dla uczestników.

Uczestnicy mieszkają w Limba Grand &

Resort, w pokojach i 3-6 osobowych.

 W każdym pokoju, znajdują się łazienki,

pokoje wyposażone są w łóżka, szafę

lub mniejsze szafki na ubrania, stolik,

krzesełko, gniazdko elektryczne, oraz

suszarki do włosów. Pokoje nie są

standaryzowane, stąd występują różnice

w wielkości pokoi, stylizacji wnętrza,

jasności. 

 

 

O miejscu zakwaterowania decyduje

kierownik wypoczynku. 

 

Sale i miejsca do
dyspozycji

uczestników.
 

Do dyspozycji uczestników są 3

sale konferencyjnych oraz sale

taneczne z lustrami . 

 

W trakcie realizacji programu

wypoczynku uczestnicy korzystają

 z wyżej wymienionych miejsc, sal

 i pomieszczeń pod opieką

wychowawców

 



Dane do przelewu:

QUBUS GROUP Sp. z o.o.

40-208 Katowice, ul. Ścigały 10

Numer konta bankowego:

ALIOR BANK 11 2490 0005 0000 4600 5848 3177

w tytule: imię i nazwisko uczestnika oraz KOD turnusu

Po dokonaniu rezerwacji w panelu rezerwacyjnym na

stronie www.quatronum.pl w zakładce 

Rezerwacje należy wpłacić zadatek w wysokości

350,00 zł (w przypadku wyboru opcji ubezpieczenia

od kosztów rezygnacji, wymaganą składkę należy

uiścić wraz z zadatkiem), a pozostałą wymaganą

kwotę na 30 dni przed rozpoczęciem turnusu.



Organizatorem Turystyki, posiadającym niezbędne uprawnienia do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży jest:

QUBUS Group Sp. z o.o. 40-208 Katowice, ul. Ścigały 10

NIP 954-274-52-73 REGON 243377021 KRS 0000477970

wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka 

Województwa Śląskiego pod numerem 1016, posiadająca gwarancję ubezpieczeniową.

Transport Organizatora: miasta, z których organizowany jest transport na poszczególne formy wypoczynku, wpisane są do druku Umowy o świadczenie usług turystycznych. Transport kolejowo-autokarowy, odbywa się: 
Pociągami TLK, EIC, lub IC klasy ekonomicznej (klasa 2 z obowiązkową rezerwacją miejsc) przy czym dla każdego Uczestnika przewidziany jest bilet ze zniżką szkolną. W przypadku braku dokumentu uprawniającego do zniżki szkolnej Opiekun              
Prawny zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o braku wymaganych dokumentów oraz pokrycia dopłaty do pełnego biletu. 
Autokarami klasy turystycznej. Uczestnicy pierwszego dnia turnusu wyjeżdżają ze wskazanego miejsca transportowego zazwyczaj w godzinach porannych (czasami wczesno porannych), a wracają z turnusu w godzinach popołudniowych bądź
wieczornych. Miejsce oraz godzina zbiórki w danym mieście publikowane są w Informacji Transportowej na stronie internetowej  www.quatronum.pl na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu – zawsze w zakładce „Dla Rodzica”, „Transport”.
Informacja zawiera również dane dotyczące środka transportu, trasy przejazdu, godzin wyjazdu, dojazdu do miejsca zakwaterowania, godzin powrotu oraz osoby odpowiedzialnej, z ramienia organizatora, za przeprowadzenie transportu - jej
imię oraz numer telefonu.

Transport własny Rodzica:
Na stronie www.quatronum.pl na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu w Informacji Transportowej w zakładce „Dla Rodzica”, „Transport” informujemy Rodziców, niekorzystających z transportu organizatora, o której należy przywieźć dziecko do
zamku w pierwszym dniu wypoczynku oraz o której należy dziecko odebrać w ostatnim dniu wypoczynku. Rodzic, który nie odbierze Uczestnika w godzinach określonych w Informacji Transportowej ponosi dodatkowe koszty w wysokości 100 zł
za każdą rozpoczętą godzinę. Uczestnik może zostać odebrany przez osobę niebędącą Rodzicem lub Opiekunem Prawnym, po spełnieniu wymagań określonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa.

1.Każda forma wypoczynku, organizowana przez QUBUS Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jest zgłaszana w Śląskim Kuratorium Oświaty.

2. Informacje dotyczące transportu:

3. Informacja dotycząca rozpoczęcia i zakończenia każdej formy wypoczynku (każdego turnusu):

Każdy turnus rozpoczyna się obiadem ok godziny 14.00 - 15.30 w zależności od godziny przybycia na zamek/do pałacu/do obiektu - w pierwszym dniu turnusu, a kończy śniadaniem ok. godziny 8.00 - 9.00 w zależności od zaplanowanego transportu
powrotnego. Dodatkowo w ostatnim dniu uczestnik, korzystający z transportu organizatora, otrzymuje suchy prowiant na drogę.  Informujemy, że dzień pierwszy i ostatni przeznaczony jest na czynności organizacyjne, a nie właściwy wypoczynek.

4.Informacja dotycząca kontaktu rodzica/prawnego opiekuna z uczestnikiem wypoczynku:

Rodzic/prawny opiekun może kontaktować się ze swoim dzieckiem (uczestnikiem wypoczynku) na telefon komórkowy dziecka w czasie ciszy poobiedniej, kiedy uczestnik przebywa w swoim pokoju, w czasie pobytu dzieci na zajęciach telefony
komórkowe uczestnicy mają obowiązek pozostawiania w pokoju, za wyjątkiem wycieczek. Rodzic/prawny opiekun może zasięgnąć informacji o swoim dziecku wyłącznie od kierownika turnusu w określonych godzinach. Numer telefonu kierownika
turnusu oraz godziny kontaktu będą podane w informacji transportowej, która zostanie opublikowana na 7 dni przed rozpoczęciem danego turnusu – w zakładce „Dla Rodzica” „Transport” na stronie www.quatronum.pl. W trakcie trwania wypoczynku
Rodzic nie może kontaktować się z wychowawcą/opiekunem dziecka. 

5. Informacje dla rodziców korzystających z dofinansowania DO WYPOCZYNKU Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I/LUB INNYCH DOFINANSOWAŃ: 

Organizator Turystyki QUBUS Group Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach wystawia faktury potwierdzające udział dziecka w zorganizowanym wypoczynku, faktury wystawia się na prośbę rodzica zaznaczoną w panelu użytkownika podczas rezerwacji,
bądź przesłaną e-mailem na adres qubus@qubusgroup.com.pl. Prośba powinna zawierać dokładne  informacje, co ma znajdować się na fakturze (zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub innych dokumentów).

Organizator wystawia fakturę VAT marża do 21 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej i przesyła w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail. Wszystkie faktury wystawiane są na Rodzica (klienta) zgodnie z zaznaczeniem w panelu
użytkownika na dane zawarte w polu „dane do faktury” lub na dane przesłane w wiadomości e-mail do Organizatora. Organizator wystawia zaświadczenia, faktury zaliczkowe lub jakiekolwiek inne dokumenty do 21 dni od dnia przyjęcia e-maila ze
stosowną prośbą Rodzica.

Niniejsza oferta handlowa stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Turystycznych.


