
Najlepszy duet trenerski 
Zaprasza na:

Obóz  Rekreacyjno – Sportowy Krynica - Zdrój 2020

Oferujemy:

- wieloletnie doświadczenie w organizacji obozów 

- miłą i sympatyczną atmosferę,

- zakwaterowanie: SP nr 2 im. Polskich Olimpijczyków 

-ul. J. I. Kraszewskiego 158, 33 – 380  Krynica Zdrój 

( noclegi w salach lekcyjnych 0d 4 – 8 osób ),

- dwa treningi dziennie (podział na grupy zaawansowania)

- całodzienne wyżywienie ( 4 posiłki ),

- całodobową opiekę wychowawców i trenerów, opiekę medyczną,

- animacje czasu wolnego ( gry i zabawy integracyjne ), 

- piesze wycieczki  po okolicznych terenach 

(wyjście uzależnione od pogody),

- ognisko z pieczeniem kiełbasek (uzależnione od pogody),

- wyjazd na basen do Nowego Sącza 

- spływ pontonowy 

- możliwość zdania egzaminu karate, 

(egzamin nie jest wliczony w cenę obozu!!! ),

- przejazd autokarem

- Uwaga!!! Informujemy, iż na obozie wyznaczona zostanie godzina 

używania telefonów komórkowych przez dzieci. Telefony będą 

przechowywane u wychowawców i o danej godzinie wydawane dzieciom.

Termin Obozu: od 27.07. - 04.08.2020 – 9 dni

Koszt Obozu: 1350,00 zł; 

Po wcześniejszym ustaleniu możliwość rozłożenia płatności na raty!!!

Istnieje możliwość wyjazdu na obóz osoby towarzyszącej 

nie uczestniczącej w treningach Karate (brat, siostra, rodzic, kuzyn itp).

Koszt obozu osoby towarzyszącej to: 1200 zł;

Wpłata 1 raty – 400,00 zł (do 31.03.2020r.)decyduje o zakwalifikowaniu na obóz 

Liczba Miejsc ograniczona!!! Decyduje Kolejność zgłoszeń !!!

Reszta wpłaty tj. 950,00 zł do dnia 10.06.2020 r.

Kontakt : informacje u trenerów na treningach 

Lub pod numerem tel. Jacek Kruk  509 890 888, Aleksandra Zgórecka 662 665 809 

Uwaga!!! : Obóz zgłoszony do Ministerstwa Edukacji Narodowej ,oraz do Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 

Każdy uczestnik zostaje dodatkowo ubezpieczony przez organizatora

Nie siedź bezczynnie w wakacje, możesz wziąć udział we wspaniałej letniej przygodzie, zapewniamy

dużo wrażeń, wspaniałą atmosferę,  gwarantujemy, że długo nie zapomnisz wakacji z Karate.

Zapraszamy do aktywnego spędzania czasu wolnego !!!

Jacek Kruk 4 Dan 

trener I klasy Karate 

Aleksandra Zgórecka 2 Dan 

Mistrzyni Świata WUKF


