
 

 

 

                     ZIMOWY OBÓZ KARATE KORBIELÓW 2018 

          ZAPRASZAMY DZIECI I RODZICÓW 

 

ORGANIZATOR:             SANOCKI KLUB KARATE KYOKUSHINKAI 

TERMIN I MIEJSCE:  HOTEL GRANICA  

Korbielów  ul. Graniczna 17  

www.granicakorbielow.pl 

 03.02-08.02.2018   

PROWADZĄCY:                        SHIHAN HENRYK ORZECHOWSKI 5 DAN 

W PROGRAMIE:  - jednodniowa wycieczka na Słowacje do największego 

parku wodnego Aquapark Tatralandia – pobyt cały dzień z 

wyżywieniem 

-  wizyta w Ośrodku Polaris-Astroturystyka w Sopotni Małej, 

w planie nocna obserwacja nieba połączona z symulacją 

misji kosmicznej 

- wyjazd kolejką na Hale Miziową  

- wizyta w bazie GOPR uzależniona od aury 

   ewentualna wizyta GOPR-owców w hotelu 

- kurs pierwszej pomocy dla najmłodszych z lekarzem 

- jazda na nartach – stoki o różnym stopniu trudności 

- aktywny wypoczynek, zabawy na śniegu, stoki 100 m od   

hotelu, codzienny trening, góralskie ognisko, animacje, 

konkursy, nagrody 

 

 

 



 

 

WARUNKI UDZIAŁU; Ukończone 9 lat, dzieci młodsze pod opieką rodziców lub 

opiekunów – dla wszystkich zgoda rodziców, w obozie brać 

mogą udział osoby niezwiązane z karate. 

 

KOSZT: 850 ZŁOTYCH (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 

 Dojazd na miejsce i powrót – autokar z kierowcą pozostaje 

do dyspozycji uczestników, zakwaterowanie w pokojach 2 – 

3 osobowych z łazienkami, całodzienne wyżywienie, opieka 

medyczna , opieka wychowawców, ubezpieczenie.   

 Zaliczka w kwocie 400 złotych płatna gotówką lub na konto 

Klubu PBS Sanok 70864200022001005464360001   w terminie do 

10.01.2018 pozostałe 450 złotych gotówką w dniu wyjazdu 

lub przelewem na konto Klubu w terminie do 31.01.2018. 

UWAGA:                                     W związku ze zbliżającą się przerwą świąteczną i 

jednoczesną koniecznością przedpłaty za pobyt jak również 

koniecznością zgłoszenia obozu do bazy MEN z 

odpowiednim wyprzedzeniem, osoby zainteresowane 

wyjazdem prosimy o jak najszybsze dokonywanie zaliczek 

bądź też dokonywanie zobowiązującego do zapłaty 

zgłoszenia osobiście na treningach lub telefonicznie pod 

numerem 609464921 do 31.12.2017. 

 Prosimy o rozważne dokonywanie rezerwacji, zaliczki nie 

będą zwracane.  

 WARUNKIEM ORGANIZACJI OBOZU JEST UDZIAŁ 40 

OSÓB, JEDNOCZEŚNIE JEST TO MAKSYMALNA LICZBA 

MIEJSC GWARANTOWANYCH, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ 

ZGŁOSZEŃ. 

SZCZEGÓŁY  ORGANIZACYJNE, GODZINY,  MIEJSCE WYJAZDU I POWROTU PODANE 

ZOSTANĄ BEZPOŚREDNIO ZGŁOSZONYM DO OBOZU UCZESTNIKOM W PÓŹNIEJSZYM 

TERMINIE           

                OSU 

      SHIHAN HENRYK ORZECHOWSKI 5 DAN 

     


