ORGANIZATOR:
Sanocki Klub Karate Do-Kyokushinkai
ul. Rynek 18, 38-500 Sanok
e-mail:kyokushin-sanok@wp.pl
tel. 609 464 921
oraz
Dębicki Klub Karate

- gry i zabawy zespołowe, piłka, siatkowa, nożna,
tenis
- rowerki wodne, kajaki
- strzeżone kąpielisko 200 m od hotelu
- egzaminy na stopnie kyu
- ognisko, grill, dyskoteki, karaoke, sayonara
oraz ... niespodzianki

TERMIN OBOZU:

Zabieramy legitymację szkolną, karategi,
ochraniacze, kurtkę przeciwdeszczową, ,czapkę z
daszkiem! adidasy, mały plecak

25.06.2017-30.06.2017

- zwiedzanie Budapesztu

MIEJSCE:
Hotel LELLE
H 8638Balatonlelle
Honved Utca 24
Węgry

WARUNKI UCZESTNICTWA:

KADRA:

- zgoda rodziców (dot. niepełnoletnich)

Shihan Henryk Orzechowski 5 Dan
Sensei Adam Szela 1 Dan
Karolina Zaucha instruktor fitness oraz
instruktorzy podkarpackich klubów karate

KOSZT:

Zakwaterowanie pokoje 3osobowe z łazienkami TV
lodówką,całodzienne wyżywienie, dojazd i powrót
autokarem, ubezpieczenie, opieka instruktorów.
950,00 (dziewięćset pięćdziesiąt)
Rezerwacja osobista lub telefoniczna, zadatek
500 zł płatny do 12.06.2017 ze względu na
konieczność przewalutowania wyłącznie
gotówką.
Pozostałe 450 zł najpóźniej gotówką w dniu
wyjazdu na obóz.

PROGRAM:

- treningi karate, zajęcia fitness, aerobik, MMA
- aktywny wypoczynek na piaszczystych plażach
nad węgierskim Balotonem

Karta Zgłoszenia
.......................................................................
(imię i nazwisko)

.......................................................................
( PESEL )

.............................................................................
, (adres e-mail)

.............................................................................
- ukończone 9 lat (młodsi z rodzicami lub
opiekunem)

W OBOZIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ OSOBY
NIEZWIĄZANE Z KARATE!!!

SPRAWY ORGANIZACYJNE
•
•

Wyjazd w dniu 24.06.2017 godziny wieczorne
z dworca PKP w Sanoku
Powrót do Sanoka 30.06.2017 późne godziny
wieczorne
( godziny wyjazdu i powrotu mogą ulec
zmianie, informacje będą przekazywane
uczestnikom na bieżąco )

Wystawiamy zaświadczenia potrzebne przy
realizacji dofinansowania z zakładu pracy.
Z uwagi na konieczność dokonania przedpłaty
za obóz - osobom rezygnującym z udziału w obozie
zadatek nie będzie zwracany.
Proszę o rozważne dokonywanie rezerwacji.

(dokładny adres z telefonami)

Wypoczynek zgodny z ROZPORZĄDZENIEM
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia
21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie
muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla
dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego
organizowania i nadzorowania.
( Dz. U. Nr 12 z dnia 10 lutego 1997r. i Dz. U. Nr18
z dnia 28 lutego 1997r.)
Osoby chętne do uczestnictwa w obozie
zobowiązane są do wypełnienia karty
kwalifikacyjnej uczestnika placówki wypoczynku.

