OBÓZ SZKOLENIOWY KARATE
WÓJTOWICE, 22 CZERWCA – 3 LIPCA 2018
ORGANIZATOR:
Klub Karate-do i Samoobrony „Okinawa”
stowarzyszenie kultury fizycznej nr ewid.: 50
REGON: 017289065 NIP: 531 31 49 059
KONTAKT: info@shitoryu.pl; tel. 692-612-317
MIEJSCE: Dom Gościnny "Wataszka", ul. Górna 20, 57-500 Wójtowice
TERMIN: 22 czerwca – 3 lipca 2018
KOSZT:
– 1999 zł – dziecko do lat 14.
– 1699 zł – młodzież i dorośli.
– 2999 zł – dwie osoby z rodziny.
Powyższe kwoty obowiązują tylko do 31 marca 2018.
W razie wpłaty między 1 kwietnia, a 31 maja, koszt wzrasta o 100 zł od osoby.
Koszt obejmuje: transport, szkolenie, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie,
24h opiekę kadry, egzamin na stopień, materiały i sprzęt treningowy.
Jest możliwość wpłaty zaliczki 500 zł (od osoby), a później pozostałej kwoty.
Sama zaliczka nie zapewnia miejsca na obozie. Rezerwacja odbywa się tylko
poprzez wpłatę pełnej kwoty.
DANE DO PRZELEWU:
Klub Karate-do i Samoobrony „Okinawa”
ul. Konstancińska 5b/16 02-942 Warszawa
konto: 76 2030 0045 1110 0000 0226 8440
tytułem: szkolenie lato 2018 [imię i nazwisko uczestnika]
UWAGA! W razie rezygnacji z uczestnictwa, poniesione koszty organizacyjne nie będą
zwracane. Istnieje możliwość przeniesienia płatności na inną osobę (zastępstwo), którą znaleźć
ma rezygnujący.

DOJAZD: Wyjazd autokarem 22 czerwca późnym popołudniem, powrót 3 lipca koło
południa. Zbiórka za szkołą przy ul. Podbipięty 2 (tyły budynku Gimnazjum 11).
KADRA:
– Maciej Kozak – kierownik obozu, główny instruktor
– Jakub Piotrowski – asystent istruktora w grupie dziecięcej
– Katarzyna Gołka – wychowawczyni grupy dziecięcej
DODATKOWE INFORMACJE:
•
•

•

•

Obóz letni jest dla osób regularnie trenujących w naszych grupach, nie zalegających z opłatami
za szkolenie, będących członkami Stowarzyszenia „Okinawa” i posiadających strój treningowy.
Zgrupowania
letnie
KKiS
“Okinawa”
są
zamkniętymi
zajęciami
szkoleniowymi.
Nie są to imprezy turystyczne ani formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Zgrupowania nie są zgłaszane do Kuratorium jako placówki wypoczynku.
W programie obozu są 3-4 treningi fizyczne dziennie. Dodatkowo, zajęcia teoretyczne, wykłady, filmy
szkoleniowe. Program obejmuje wszystkie elementy szkolenia karate, a także kobudo i batto-do,
treningi z użyciem sprzętu (tarcze, łapy, rękawice), kondycyjne i terenowe (w lesie).
WIĘCEJ NA STRONIE – shitoryu.pl/lato2018

